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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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Panie Krzysztofie, ja zaczynam mieć 
rozdwojenie jaźni, czytam książkę Karla 
Poppera o społeczeństwie otwartym 
i z jednej strony powstają takie filmy jak 
Kod genetyczny, a z drugiej strony czuję 
się jakbym mieszkał w ciemnogrodzie. Jak 
to jest dzisiaj w życiu? Niech mi pan powie 
jako trochę starszy kolega.
Jesteśmy w momencie, w którym musimy za-
trzymać to, co jest największą wartością. Po-
lityka, nasz rząd, zamieniły w tej chwili spo-
łeczeństwo polskie, w dwie sfory ujadających 
psów, czego nie było przedtem. 

Czyli to nie ma nic wspólnego ze 
społeczeństwem otwartym, nie ma żadnych 
dialogów.
Nie ma, nie może być i nie będzie dlatego, 
że nie mamy o czym rozmawiać, bo część 
społeczeństwa, prawdopodobnie 60%, chce 

wartości duchowych w swoim życiu, potrze-
buje religijności, ale nie takiej jaką reprezen-
tuje kościół. Całe to społeczeństwo jest za 
tym, żeby była reforma sądownictwa, ale 
nie taka jaką proponuje rząd. Olbrzymia 
część społeczeństwa potrzebuje duchowo-
ści, ale nie takiej jaką reprezentuje kościół. 
W związku z czym, nie ma możliwości dia-
logu, kościół musi odejść, musi zostać po-
zbawiony przywilejów i ten rząd też musi 
odejść i upaść, bo są sforą ujadających psów. 
Mało tego, niszczą co najlepsze w ludziach, 
bez względu na to po której stronie. Tych 
stron nie było dopóki się nie pojawił ten rząd 
połączony z kościołem, największym kłam-
cą w historii ludzkości, wyssanymi z palca 
biografiami świętych. Okazuje się, że to co 
się stało, wyprowadziło na światło dzienne 
coś, czego Polacy nie chcieli widzieć, o czym 
nie chcieli mówić.

O L B R Z Y M I A  C Z Ę Ś Ć 
S P O Ł E C Z E Ń S T WA 
P O T R Z E B U J E  D U C H OWO Ś C I , 
A L E  N I E  TA K I E J  JA K Ą 
R E P R E Z E N T U J E  KO Ś C I Ó Ł . 
W   Z W I Ą Z K U  Z   C Z Y M , 
N I E  M A  M O Ż L I WO Ś C I 
D I A L O G U...

K R Z Y S Z T O F  P I E C Z Y Ń S K I . . .

Luis Bunuel w jednym ze swoich filmów 
pokazywał czym jest instytucja kościoła 
i na premierę poszedł z kamieniami, bo 
wiedział, że go twarde społeczeństwo 
hiszpańskie może nimi obrzucać.
Hiszpanie sobie lepiej poradzili z tym proble-
mem niż my, nie mówiąc już o Irlandczykach. 
Dopóki ta instytucja istnieje, będzie istniało 
kłamstwo, ponieważ ona jest oparta na kłam-
stwie. Dojrzałość społeczeństwa polskiego 
w ostateczności będzie zmierzona tym, czy 
przyjmie do wiadomości, że to jest kłamstwo 
i sprawy duchowe trzeba wziąć w swoje ręce. 
Nie mogą mówić o sobie, że są ludźmi wierzą-
cymi dlatego, że nie odbiorą dziecku przyjem-
ności prezentów na komunię.

Bo religia głównie daje tylko rytuały.
Tak, za kasę, którą biorą, muszą dać jakieś 
przedstawienie.

Pan jako człowiek zaangażowany w sprawy społeczne 
ma kontakt z młodymi ludźmi? Czy oni słuchają dzisiaj 
czy są obojętni na wszystko? 
Nie wiem prawdę mówiąc co młodym ludziom siedzi w gło-
wach. Ruszyli się tak naprawdę w sprawie aborcji. Prawi-
ca mówi o tym, że prawo do aborcji to jest najgorsza rzecz 
na świecie i wymyślają, mówią o Oświęcimiu, wyciągają 
okropności i mówią tym ludziom, kobietom, które zdecy-
dowały się na taki zabieg i mężczyznom, którzy również je 
wspierali, że są zbrodniarzami. Chodzi o to, żeby nie trakto-
wać kobiety jak rzeczy. Szczególnie w wyimaginowanej re-
ligijności, pedofilskiej kasty z Watykanu. Nie mają żadnych 
praw, moralnych, duchowych, spirytualnych, żadnych by 
pouczać innych. Prócz manipulacji, którą posługują się tak 
znakomicie, to najmarniejszy teatr pod słońcem. Nie ma 
kobiety, która by z lekką ręką dokonała aborcji. Nie potrze-
bujemy opinii świętoszków na ten temat.

Też tak sądzę, mam znajome, które cierpią do dzisiaj.
To jest cierpienie i  to, co robi rząd i kościół to jest 

naprawdę kopanie leżącego, kopanie człowieka, który 
cierpi. Znęcanie się nad tymi kobietami jest barbarzyń-
stwem. Dlatego mówię prawdę o kościele, ponieważ jest to 
barbarzyńska instytucja.

I to nie tylko kościół katolicki.
Każda religia jest podobna i muszę zaznaczać, ponie-
waż nieustannie dostawałem przez ostatnie 5 lat infor-
macje od ludzi o treści: Ja też jestem ateistą. Nie jestem 
ateistą, jestem człowiekiem wierzącym. Wiara jest dla 
mnie bardzo ważna. Ze swoimi słabościami, samotno-
ścią, ze swoimi rozterkami bardzo często szukam pomo-
cy istoty wyższej. 

Ale bez pośredników?
 Bez pośredników, absolutnie!

To się chyba najbardziej opłaca.
Nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale jeżeli byśmy uży-
wali takiego słownictwa to bym powiedział, że jest 
to jedyna możliwa inwestycja. Tak jak ze wszystkim 
co robimy, jednego dnia się upada, drugiego dnia 
wstaje. Nie ma takiej gwarancji, że ktoś pewnego 
dnia obudzi się w nirwanicznym stanie i będzie od tej 
pory chodził po świecie szczęśliwy.

Czyli jednakowe mamy odczucia, że stoimy w jakimś 
rozkroku.
Jest to taki rozkrok cywilizacyjny, bo przecież po-
pulizm jest tak zaraźliwy w tej chwili, że już opanował 
niemal połowę świata. Jest przesilenie, które musi dać 
nam coś nowego. Jak myślę o Bernie’m Sandersie to my-
ślę tak: Amerykanie, dlaczego nie widzicie, że ten czło-
wiek jest tak prawdziwy, ma taką pasję i jest tak szczery, 
że jest w stanie oddać życie za swój kraj.

Czyli prawdziwy społecznik.
Prawdziwy społecznik i teraz szczególnie – miał zawał, 
wrócił i z tą samą pasją działa dalej. Człowiek, który 
w tak widoczny sposób ofiaruje swoje życie, to jest naj-
wyższy wymiar humanizmu. Jeśli tego nie zobaczy-
cie to co jesteście w stanie zobaczyć? Jeśli ja nieuwi-
kłany w kontekst amerykański, bo mam swoje piekło 
tutaj, widzę to, czemu oni tego nie widzą. Dla mnie to 
jest fantastyczny gość.
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T O  Ś W I A D O M O Ś Ć , 
S A M O Ś W I A D O M O Ś Ć ,  R E L AC JA 
Z  D RU G I M  C Z Ł OW I E K I E M 
–  T O  J E S T  N A J C I Ę Ż S Z A 
P R AC A ,  B O  N A D  S O B Ą .

On ma spojrzenie z dystansem. Jest pan 
niezwykle oczytany, sam pan jest pisarzem 
i poetą, więc wie pan doskonale jak słowo 
może manipulować innymi ludźmi.
Widzimy to. Najbardziej prymitywne zdania, 
frazy łatwo wyłapywane przez ucho, gotowce, 
tak tanie. Filozofia gender i kilka innych. Jak 
to ludzie chwytają i powtarzają i są w stanie 
iść i bić się i, tak naprawdę, mordować w imię 
tych frazesów. Dlaczego tak się dzieje? Ponie-
waż ludzie są oderwani od siebie samych, są 
pozbawieni refleksji, ponieważ ktoś za nich 
odrabia lekcje, a de facto nie odrabia, dlatego 
jest taka sytuacja. Świadomość, samoświa-
domość, relacja z drugim człowiekiem – to 
jest najcięższa praca, bo nad sobą. Dwie sfory 
psów i jeszcze my zachowujemy na tyle czło-
wieczeństwa, że ich nie gryziemy, nie życzy-
my, żeby byli pożarci. Życzymy tego, żeby im 
opadły łuski z oczu.

Ciężka sprawa.
Bardzo gorzka.

A wracając do Kodu genetycznego.
Nawet nie zaczęliśmy o nim.

Ja od tego zacząłem, delikatnie. Kogo pan 
gra w Kodzie genetycznym? Czy to też pana 
poglądy determinują?
Nie, myślę, że nie, dlatego że staram się bez 
wyjątku idąc do pracy odciąć od wszyst-
kiego. Im lepiej się odcinam, tym lepiej dla 
pracy. Bardzo mi zależy na dobrych rela-
cjach z ekipą, ze wszystkimi, z aktorami 
i reżyserem, to oczywiste, to mój pion, ale 
też z resztą ekipy. To jest coraz ważniejsze, 
coraz więcej ich jest w moim życiu i w mojej 
pracy. To do pewnego stopnia świat, który 
bym nazwał moją świętością i staram się 
w tym świecie mieć jak najwięcej higieny, 
żeby nie popadać w pułapkę tego, że ktoś 
ma takie poglądy, a nie inne i na tej pod-
stawie z kimś się pracuje lepiej lub gorzej. 
Są wyjątki, bolesne wyjątki, że to co osoba 
reprezentuje jako aktorka i człowiek jest 
spójne z poglądami i wtedy jest z nią bar-
dzo trudno pracować. Niestety, były ta-
kie wyjątki, ale dosłownie kilka wobec 
setek ludzi, z którymi pracowałem. Więk-
szość z nich zachowuje tę higienę, żeby nie 
przynosić do pracy światopoglądu, bo to 
jest niszczące. Na statku nie rozmawia się 
o religii, wie pan o tym?

Nie wiedziałem.
Nie rozmawia się o religii, jeśli kapitan usły-
szy to natychmiast rozdzieli tych ludzi i grozi, 
że ich wyrzuci.

To jest słuszne.
Dlatego, że zatopią statek.

Doprowadzą do upadku.
Tak, zginą wszyscy przez rozmowy na 
temat religii.

A propos statku, Ataturk powiedział, że 
marzy o tym, żeby zakopano wszystkie 
religie na dnie oceanu i żeby nigdy w życiu 
żadna z nich nie wypłynęła. 
I właśnie teraz tego świeckiego idola, geniu-
sza, niszczy Erdogan.

Dokładnie i cofa państwo.
Cofa państwo, i za jego rządów nici z Unii.

Oddaliło się to. To kogo pan gra w Kodzie?
Polityka.

Tak? Ale z jakiejś konkretnej opcji?
Nie, nie gram tak, bo bym był zatruty, nie 
mógłbym pracować. Nie można grać postaci, 
której się nienawidzi. 

Też tak uważam.
Zupełnie oderwałem się od tego, skupiłem się 
całkowicie na aspekcie psychologii i aspekcie 
ludzkim, co powoduje, że ten człowiek ta-
kich używa środków, co powoduje, że jest 
manipulantem, ale bez żadnych stron ab-
solutnie, bo zatrułbym sam siebie, byłbym 
jak marynarz, który mówi o religii na statku, 
ten statek by zatonął. 

Dobre porównanie.
A to jest moja miłość, nie mam aż tyle róż-
nych miłości, żeby poświęcić tę. Ta miłość 
mi dała życie, przeniosła przez najgorsze 
problemy i to jest świętość, ją chronię. 

Przewiozła na drugi brzeg, bo chyba sztuka 
jest w stanie nas pogodzić ze światem.
Tak, ma temu służyć. Nauka ma wyjaśniać, 
a my mamy o tym mówić ze strony uczuć, 
pojęć, znaków, symboli, podświadomości, 
wizji, ale przede wszystkim dotyku, słuchu 
i tego wszystkiego, czego się nie da opowie-
dzieć, bo sumą jest to, czego się nie da opo-
wiedzieć, temu służymy. Lepiej lub gorzej, ale 
najczęściej z pasją i jak najlepiej potrafimy.

Gdyby młody człowiek przyszedł do pana, 
a na pewno są tacy i pytają po prostu jak 
kiedyś się pytało mędrców jak żyć, co by pan 
był w stanie powiedzieć? 
Nie ma takich, nikt mnie nie pyta.

Już dzisiaj nie ma takich?
Nie, nie pytają.

To też ciekawe, ja pytam.
Przedstawię Panu drobiazg, mając 20, 30 
czy 40 lat nie pomyślałbym o tym, żeby ak-
torowi 20 lat starszego ode mnie, powtarzać, 
że dobrze zagrał. Z jednej strony to jest miłe, 
ale nie śmiałbym tego zrobić, ponieważ ten 
starszy aktor więcej w życiu przeżył i jeżeli 
on powie komplement młodszemu to coś zna-
czy, a jeżeli młodszy mnie komplementuje to 
tak na dobrą sprawę, to jest lekka zniewaga, 
ponieważ on uważa, że nic nas nie dzieli, on 
uważa, że te 20 lat ja na dobrą sprawę prze-
spałem. To jest ta różnica między moim po-
koleniem, a pokoleniami młodszymi. Nie 
śmiałbym mówić komplementów Januszo-
wi Gajosowi czy Gustawowi Holoubkowi 
czy panu Zapasiewiczowi, nie śmiałbym, 
bo byłem zaledwie uczniem, który mógł ich 
podglądać i od nich się uczyć, a w tej chwili 
przyjdą młodzi i walą: Ale fajny jesteś! Ale za-
rąbiście się z tobą pracuje. W ogóle nawet cie-
nia myśli nie mają, że coś może tu być nie tak. 
Rozumie pan skąd młodsze pokolenie nie ma 
żadnych pytań do mnie? Pytań typu może mi 
coś pan powie, pomoże rozwiązać problem, 
bo pan tyle przeżył. Cała hierarchia, która ist-
niała kiedyś w filmie, w dużym stopniu, jest 
zachwiana i została zniszczona. Powstaje ja-
kaś nowa jakość, której często nie rozumiem.

Właśnie, jeszcze moje pokolenie, jakieś 
20 lat temu, miało swoich mentorów. 
Dla mnie takim kimś był Stanisław 
Lem pomimo tego, że nigdy nie miałem 
odwagi zapytać go o cokolwiek, ale 
przynajmniej dialogi prowadziłem na 
łamach książek, jako odbiorca, czytelnik 
i to był dla mnie niezaprzeczalny 
autorytet. Prowadziłem dialogi z tym 
człowiekiem na łamach książek, 
natomiast widzę dziś, że jest takie 

Zbliż telefon i odczytaj film
 

K R Z Y S Z T O F  P I E C Z Y Ń S K I . . .
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milczenie, nikomu o nic nie chodzi, nad 
niczym się nie zastanawia.
Mam wrażenie, że patrzą na nas jak na zabawne 
egzemplarze kosmitów. Wiele razy próbowa-
łem zagaić rozmowę z młodymi, nawet przy ta-
kiej niewinnej relacji jak w kawiarni z człowie-
kiem, który robi kawę, żeby to robienie kawy 
umilić, żeby było fajnie, żeby dobrze dzień roz-
począć. Pamiętam ile razy patrzyli na mnie jak 
na dziwaka, co ten kosmita do mnie mówi, na-
prawdę ten grymas w kąciku ust: Jesteś odkle-
jony od rzeczywistości staruszku. Nie wszyscy 
oczywiście, są niesamowici ludzie pośród mło-
dych, ale przyznam, że jak są niesamowici to 
mają w sobie coś przedwojennego, naprawdę.

Właśnie!
To są pojedyncze egzemplarze, myślę że to 
ma olbrzymi związek z wychowaniem, kilka 
osób, uchowało się.

Wypijmy za nich setkę wody.
Wypijemy za nich.

Dziękuję bardzo.
Super wywiad. Bardzo panu dziękuję.

Dla mnie to też ogromna uczta duchowa. 

ENGLISH

KRZYSZTOF PIECZYŃKI - I AM NOT 
A POPE

Most people need spirituality but not the kind offered 
by the church. We talked with Krzysztof Pieczyński 
about that and a new TVN series, The Genetic Code.

Krzysztof, I’m about to have a split 
personality. I’m reading Karl Popper’s book 
about open society and on one hand, there 
are productions like The Genetic Code and, 
on the other hand, I feel as if I was living 
in a backward country. What’s going on? 
Please tell me, as a little older friend.
We’re at a point where we have to stick with 
our greatest value. Right now, politics and 

B A R D Z O  M I  Z A L E Ż Y  N A 
D O B RYC H  R E L AC JAC H 
Z   E K I PĄ ,  Z E  W S Z Y S T K I M I , 
Z   A K T O R A M I  I   R E Ż Y S E R E M , 
T O  O C Z Y W I S T E ,  T O  M Ó J  P I O N , 
A L E  T E Ż  Z   R E S Z TĄ  E K I P Y. 

K R Z Y S Z T O F  P I E C Z Y Ń S K I . . .

our government have turned Polish society 
into two packs of baying dogs, which hasn’t 
happened before.

You mean it has nothing to do with an open 
society; there is no dialogue.
There aren’t, there can’t be and there won’t 
be, because we have nothing to talk about. 
A part of the society, probably 60%, wants 
spiritual values in their life, they need reli-
giousness, but not the kind represented by 
the church. The whole society is in favour 
of judicial reform but not the kind proposed 
by the government. Most people need spirit-
uality but not the kind represented by the 
church. Therefore, the dialogue is impossi-
ble; the church has to go, it has to be deprived 
of its privileges, and the government has to go 
and fall because it's a pack of baying dogs. To 
cap it all, they keep on destroying what’s best 
in people, regardless of which side they’re on. 
These sides hadn't existed until the govern-
ment mingled with the church, the biggest 
liar in the history of mankind, with fabricat-
ed biographies of saints. It turns out that the 
circumstances brought to light things Poles 
didn’t want to see or speak about.

In one of his films, Luis Bunuel showed 
what the institution of the church is. He 
brought stones to the film premiere as he 
knew that the hard Spanish society may 
throw them at him.
The Spanish dealt with the problem better 
than we did, not to mention the Irish. As long 
as the institution exists, the lie will follow, be-
cause it is based on lies. The maturity of the 
Polish society will eventually be measured by 
whether it accepts it’s all but a lie, and spiritual 
matters should be treated individually. They 
can’t call themselves believers only because 
they won’t deny their children the pleasure of 
First Communion gifts.

Because religion is mostly about rituals.
Yes; for money they take, they need to give 
some performance.
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Do you, as a socially-involved person, 
talk with young people a lot? Do 
they listen or are they indifferent to 
everything around us?
To be honest, I don’t know what young people 
have in their heads. They were moved only by 
abortion. The right wing says the right to abor-
tion is the worst thing in the world and they 
come up with horrible comparisons, speaking 
about Oświęcim and other atrocities, and they 
tell those people, women who have undergone 
such a procedure and men who have supported 
them, that they’re murderers. The point is not to 
objectify women. Especially in the imaginary 
religiousness of the Vatican paedophilic caste. 
They have no right, neither moral nor spiritual, 
to preach. Apart from manipulation, which they 
use so skilfully, it’s the poorest theatre under the 
sun. There is not one woman for whom abortion 
would be an easy decision to make. We don’t 
need Holy Joes’ opinion about that.

I agree; some of my friends have been hurt 
ever since.
It’s pain and suffering, and what the govern-
ment and the church do is flogging a dead 

horse, flogging a person who is suffering. 
Harassing these women is barbarous. That’s 
why I’m telling the truth about the church; 
because it’s a barbarous institution.

And that’s not only the Catholic Church.
All religions are alike. Here, I must stress 
– because, for the recent five years, I’ve 
been getting messages like, ‘I’m an athe-
ist, too,’ – I’m not an atheist, I’m a believ-
er. My faith is very important to me. With 
my weaknesses, solitude and dilemmas, 
I often turn for help to the higher being.

Back to The Genetic Code.
We haven't even started yet.

I’ve mentioned it at the beginning. Who 
do you play in The Genetic Code? Do your 
views determine that, too?
No, I  don’t think so; therefore, I  try to de-
tach myself from everything else when I’m 
at work. The more I cut it off, the better for 
my work. I pay much attention to my re-
lations with the whole crew, including the 
actors and the director, which is obvious, 

as well as other members of the crew. It’s 
more and more important in my life and at 
work. To some extent, I’d call this world sa-
cred and I try to keep it as healthy as possi-
ble, not to fall into a trap that someone has 
these and not other views and so I like to 
work with that person or not. There are ex-
ceptions, painful exceptions, where what 
someone represents as an actor and person 
is in line with their views, and it makes 
it hard to work with them. Unfortunately, 
there have been such exceptions, but a few 
in comparison to hundreds of people I’ve 
worked with. Most of them maintain this 
hygiene, not to bring their opinions to 
work, because it’s destructive. One doesn’t 
talk about religion on a ship, do you know?

I didn’t.
People don’t talk about religion; if the captain 
hears it, he separates them and threatens 
to throw them away.

It's right.
Because they might sink the ship.

It might lead to destruction.
Yes, everyone might die because of these 
talks about religion.

As regards the ship, Ataturk said that he 
dreams that all religions are buried at the 
bottom of the ocean and that none of them 
ever surfaces. 
And now, that secular idol, genius, is de-
stroyed by Erdogan.

That’s right, and he makes the state 
regress.
He makes the state regress, and during his 
reign, the Union comes to nothing.

It’s put off. So, who do you play in The 
Genetic Code?
A politician.

Really? With any particular affiliations?
No, I don’t play in such a way, because I’d be 
poisoned, I couldn’t work. You can’t play 
a character you hate. 

I think so.
I’m totally detached; I focused on the psycho-
logical and human aspects, what makes the 
character take particular measures, what 
makes him manipulative, but without tak-
ing any sides, because I’d poison myself; I’d 
be like a sailor who talks about religion on 
the ship, and the ship would sink. 

Thank you very much.
A great interview. Thank you very much.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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PAULINA ANNA 
PRZYBYSZ
 
Polska piosenkarka, 
kompozytorka, autorka tekstów. 
Jej najnowsza solowa płyta 
“Odwilż” przedstawia ją chyba 
najlepiej i najbardziej aktualnie, ale 
wtajemniczeni wiedzą, że to głos 
Sistars, Rity Pax, Culture Revolution, 
muzyczna dyrektorka Women's 
Voices i matka Rity i Matyldy.

ierwsza myśl jaka do mnie przyszła, 
gdy poproszono mnie o napisanie tek-
stu dla tego pięknego ekskluzywnego 

magazynu to to, że będę rozprawiać się z zagad-
nieniami, które ciągle definiuję. Zamknęłam 
oczy i wyświetliło mi się:

Luksus – Moja definicja na rok 2020.
Twoja luksusowa marka to Ty, Twoje własne 

przyzwolenie na bycie osobą „z twarzy podob-
ną zupełnie  do nikogo”. Twoje logo zapisane 
jest w źrenicy, w którą wpadasz, patrząc w lu-
stro, mogąc przeanalizować transparentną hi-
storię wzrostu, inwestycji, zawieszenia, przy-
wrócenia działalności, fuzji i rozłamów.

Luksus jest kiedy Twoje codzienne zajęcia 
wciągają Cię w wir sensu i Twoja praca ma ten 
wpływ na rzeczywistość, na którym Ci zależy. 
Luksus jest kiedy czasami możesz naturalnie 
zasnąć i nie nastawić budzika, zostawić swój 

P
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LUXURY

The first thing that came to my mind when 
I was asked to write an article for this beautiful, 
exclusive magazine was that I would be dealing 
with issues I keep on defining. I closed my eyes 
and saw:

Luxury – My Definition for 2020
Your luxury brand is you, your permission 

to be a person ‘with a face like nobody else.’ 
Your logo is written in your pupil, which you 
fall into while looking in the mirror, analysing 
a transparent history of growth, investments, 
suspension, resumption of operations, mergers 
and divisions.

Luxury is when your everyday activities pull 
you into a whirl of sense and your work has an 
intended effect on reality. Luxury is when you 
can sometimes fall asleep naturally and not set 
your alarm, leave your phone somewhere on 
the couch and put your body on the bed. You 
wake up in the morning, but your dream was 
so interesting that you close your eyes and 
see another episode, because your relaxed 
mind does not disturb the processes with 
worries about things you have to do.

Luxury is when you have time to be alone 
and when you hear your thoughts, you can say 
you are in a select company, in which you can 
devote yourself to philosophical reflection, 
be silent (that is actually the hardest part), re-
lax and even laugh out loud with tenderness 
towards your silliness.

Luxury is when you wear your old clothes, 
combining patterns with a thrill and regret that 
a Vogue photographer did not capture that out-
fit because tomorrow you are going to set new 
trends, combining pyjamas and a coat, a cotton 
bag and net bags in a local greengrocery.

Luxury is when you look at your children 
and you do not think they are not good enough 
for you or themselves; they simply are and feel 
good. Luxury can be felt by people who can 
enjoy thinks. Not only love their mother and 
father, daughter and son, the Holy Trinity or 
the Country, but privately… like those people 
just like their friends from the city with whom 
they can grab a coffee sometime to hang out 
and talk about life.

Luxury is when you can keep calm, curious 
and open-minded while talking with someone 
with whom you totally disagree or just leave the 
room easily and go and have fun when someone 
crosses the line and starts to stick their hand 
into your values, digging into them painfully.

Luxury is where there is no fear, stress 
and shame.

Luxury is expensive.
It costs a lot of mindfulness, acceptance and 

love daily.   

LUKSUS
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telefon rzucony gdzieś na kanapie i odłożyć 
swoje ciało do sypialni. Budzisz się rano, ale 
Twój sen był tak ciekawy, że zamykasz oczy 
i widzisz kolejny odcinek, bo Twój zrelaksowa-
ny umysł nie zaburza tego procesu nerwowym 
niepokojem, że coś musisz.

Luksus jest wtedy, kiedy masz czas prze-
bywać sama ze sobą, a kiedy już słyszysz 
swoje myśli uznać, że jesteś w doborowym 
towarzystwie, w którym można oddać się filo-
zoficznym rozmyślaniom, pomilczeć (to jest 
akurat najtrudniejsze), zrelaksować się, a na-
wet śmiać w głos z czułością podchodząc do 
swojej głupoty.

Luksus jest kiedy nosząc stare ciuchy, 
łączysz patterny czując dreszcz i lekki żal, że 
fotograf z Vogue właśnie tego nie uchwycił, bo 
jutro będziesz tworzyć nowe trendy, łącząc pi-
żamę z płaszczem, bawełnianą torbą i siatkami 
z firanek w warzywniaku pod domem.

Luksus jest kiedy patrzysz na swoje dzieci 
i nie widzisz w nich poczucia, że są niewystar-
czająco dobre dla Ciebie albo dla siebie, po pro-
stu są i jest im dobrze. Luksus występuje u czło-
wieka, który umie lubić. Nie tylko wzniośle 
kochać matkę i ojca swego, córkę i syna, trójcę 
jedyną czy Ojczyznę, ale zupełnie prywatnie...
lubić tych ludzi tak jak swoich wybranych zna-
jomych z miasta, z którymi umawia się czło-
wiek na kawę, żeby pogadać o życiu.

Luksusem jest też możliwość rozmawiania 
z osobą, z którą kompletnie się nie zgadzasz 
i zachowanie spokoju, dziecięcej ciekawości 
i chęci zrozumienia albo też jeżeli czujesz, że 
przekracza Twoją granicę i zaczyna wsadzać 
swoją łapę w twoje ukochane wartości i międlić 
je boleśnie, opuścić pomieszczenie bez zbęd-
nych czegokolwiek i pójść porobić coś fajnego.

Luksus jest tam gdzie nie ma strachu, stre-
su i wstydu.

Luksus jest drogi.
Kosztuje bardzo dużo uważności, akcepta-

cji i miłości dziennie.   

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 
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mój drugi tydzień w  stolicy 
mody. Zabrałem tylko torbę ze 
sprzętem fotograficznym i wyna-

jąłem kawalerkę na trzy miesiące.
Każdego dnia wstaję wcześnie. Zaczy-

nam od radia, uczę się języka. Ubieram dziś 
czarny, obcisły sweter, zakładam czerwoną 
marynarkę, zabieram torbę z aparatami i wy-
chodzę. Mieszkam blisko stacji Rovereto, to 
czerwona linia. W Milano jest jeszcze żółta 
i zielona. Każdego dnia dojeżdżam do cen-
trum. Metro jeszcze puste, zaraz pojawią się 
tutaj Włosi, turyści oraz modelki ze swoimi 
czarnymi teczkami zwanymi portfolio. 

Omijam te tłumy, aby jako jeden z pierw-
szych pojawić się w mojej ulubionej caffeterri.

Ciao! Ciao Pietro. Bariści mnie już znają. 
Po dwóch tygodniach od razu mam podane 
espresso i brioche con chocolate. Moja kawa 
stoi w rzędzie obok innych. Spotykam tu 
znajome twarze, te same osoby o tej same 
porze piją ze mną kawę, czytają Corriere 
della Serra. Roberto każdego dnia zakłada 
śnieżnobiałą taliowaną koszulę, podwija rę-
kawy i jak artysta podaje ludziom kawę, za-
gadując do mnie come stai Pietro. 

Większość z moich współtowarzyszy po-
ranka stanowią mężczyźni. Prawie wszyscy 
ubrani w białe koszule z krawatem. Każdy 
facet dba tutaj o ubiór, przez co tworzy le-
gendę tego miasta mody. Rozmowy zwy-
kle krótkie, pięć minut i  następni zama-
wiają espresso. Słońce wstaje, drewniany 
blat baru, odgłosy porcelanowych filiża-
nek i stuk łyżeczek, które mieszają cukier 
w większości przypadków. 

Ja piję czarną bez cukru.
Przez okno wpada pierwszy promień słoń-

ca, więcej ludzi pojawia się w środku, piją jak-
by szybciej, szybciej też czytają i wychodzą. 

MISS 
MILANO

Nie ma tu zbyt wielu kolorów. Czerń i biel, 
drewniana podłoga, blat, ekspres do kawy 
i miliony porcelanowych filiżanek czeka-
jących na swoją kolej.

Zamawiam drugą, tym razem americano, 
idę na górę do stolika. Otaczają mnie albu-
my fotograficzne, teraz z góry obserwuję ten 
spektakl o porannej kawie. Dochodzi dziewią-
ta. Już inny zapach powietrza, widok pięknie 
ubranych ludzi, słońce i moc tego miejsca ro-
dzą we mnie inspirację. Łapię zieloną linię. 
„Treno da abbiategrasso”. Przemieszczam się 
do P. TA Genova. 

Kolejna kawiarnia, kolejna kawa.
Tutaj spotykam się z Sandrą, uczy mnie 

dziennie włoskiego. Ten język jest jak melo-
dia, łatwiej uczyć się go we Włoszech. Sztuka, 
moda, uśmiech, wyjątkowe jedzenie omijają 
mnie na każdym rogu. Skupiam się na pięk-
nie. Piękna jest też ta melodia języka, sama 
kotwiczy się w głowie. 

Każdego dnia fotografuję ulicę, ale chcę 
więcej. Po to tutaj przyjechałem. Chcę zostać 
fotografem. 

Wybieram się do jednej z największych 
agencji modelek na świecie Next models. Nie-
pewnym krokiem, wchodzę do budynku. 
W swoim portfolio mam tylko kilka zdjęć 
dziewczyn z polski, plus milion reportaży 
ślubnych, które uprawiałem przez ostatnie 
jedenaście lat, mimo wszystko idę dalej.

Winda szybko zawozi mnie na ósme piętro 
budynku. Nawet nie zdążyłem powtórzyć re-
gułki, którą przygotowałem, a już otwierają mi 
się drzwi moich marzeń o karierze. Samobójca.

Ciao, sono Pietro, reszta juz po angielsku. 
Uśmiechnięta pani pokazuje mi kanapę, na 
której mam zaczekać. Dookoła mnie ogrom-
ne zdjęcia największych fotografów i ja. Wro-
dzony wstyd boi się za mnie. 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik
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Siedzę ja. W czerwonej marynarce, z marzeniami 
schowanymi w kieszeniach oraz stresem, który pewnie 
epatował ze mną już na porannej kawie. Ma na imię Giu-
seppe, teraz już wiem. Wtedy był ogromnym facetem z ta-
tuażami i brodą dłuższą chyba od mojej. To nas połączyło, 
uśmiech, kawa, rozmowa o Anji Rubik, bo przecież ona też 
ze śląska i jego koleżanką jest, ale nadchodzi chwila praw-
dy i trzeba pokazać portfolio. W głowie bałagan. Pokazuje 
jakieś moje zdjęcia bookerowi z Next, który jak na złość 
jeszcze zna wielką Anje.

„Gdyby ubrać te wszystkie dziewczyny w modowe lo-
oki, zamienić je na modelki, zdjęcia były by świetne. Do-
staniesz ode mnie najlepsze twarze. Spędzisz tutaj rok, 
może dwa. Rozwiniesz się, zbudujesz portfolio. Aby prze-
trwać spróbuj swoich sił jako model“

I naprawdę je dostaję. Zaczynam fotografować. Sam, 
jeszcze bez pomocy, bez studia, na ulicy, przy zastanym 
świetle lub w deszczu. Najlepsze twarze miały zazwyczaj 
dla mnie godzinę, dwie - tyle miałem czasu, aby dostar-
czyć zdjęcia dla Giuseppe.

Szukam make up artist. Od paru dni piszę do Simo-
ny, aby mi pomogła. Nie znam jej, ale miała najlepsze 
portfolio więc piszę. 

W końcu trzeba też ruszyć na Milano nocą. 
Do tej pory, fotografowałem tylko nocami. Nieśmiały 

omijałem skupiska pięknie ubranych ludzi, którzy wieczo-
rami bawili się w Corso Como 10 czy w innych wykwint-
nych i drogich miejscach. Teraz założyłem marynarkę 
i w końcu wszedłem do środka.

Tak nauczyłem się, że aperitivo nie gryzie. Od tej pory 
wybierałem tylko najbardziej ekskluzywne miejsca, w któ-

słów powodował szerszy uśmiech na twarzy 
Roberto. Dzięki znajomościom z bookerami 
i modelkami, zacząłem pojawiać się na im-
prezach modowych. Dostawałem modelki od 
większości agencji w tym mieście. Wieczory 
spędzałem na aperitivo, a godzinę pomiędzy 
20 a  22 w  mojej ulubionej libraccio, gdzie 
siedząc na podłodze wynajdywałem okazje 
cenowe na zakup albumów fotograficznych.

rych zamawiałem drinka i jadłem jak każdy inny Włoch 
lub emigrant, bez kompleksów. Poznawałem dzięki temu 
ludzi. Mój język zaczynał być komunikatywny, a po trzech 
tygodniach zarobiłem pierwsze euro jako fotograf. Od-
pisała też Simona, pewnie zmęczyłem ją moimi wiadomo-
ściami o potrzebie wizażu i stylizacji do sesji. Większość 
moich kolejnych projektów realizowaliśmy już razem.

Inaczej też już wyglądały moje dni.
Poranna kawa, zawsze w białej koszuli. Większy zakres 
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Większą część mojego budżetu pochła-
niała kawa oraz albumy. Każdy lot do Polski 
to walizka zapchana albumami. Moja głowa 
zapchana inspiracją, dobrym smakiem, wy-
stawami, winem.

Milano było dla mnie gościnne. Wy-
glądało groźnie, bogato i  dostojnie, ale 
skradło mnie. Wystarczyło tylko wejść 
do środka.  

ENGLISH

MISS MILANO

It was my second day in the capital of fashion. 
I took a bag with my photo equipment and 
rented a studio for three months.

I  get up early every day. I  begin with 
the radio; I  learn the language. I  put on 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



a  tight, black sweater and a  red jacket, 
take the bag with my cameras and go out. 
I live near Rovereto Station; it is the red 
line. In Milan, there is also a yellow and 
a  green one. I  commute to the city cen-
tre every day. The subway is still empty; 
soon, it will fill up with Italians, tourists 
and models with their black bags called 
portfolios.

I steer clear of the crowd to get to my fa-
vourite cafeteria as one of the first customers.

Ciao! Ciao, Pietro. The baristas already 
know me here. After two weeks, I get an es-
presso and brioche con chocolate right away. 
My coffee is in a row with others. I recognise 
familiar faces; the same people drink coffee 
with me at the same time, reading Corriere 
della Serra. Every day, Roberto puts on a slim-
fit, snow-white shirt, rolls up his sleeves and 
serves coffee like an artist, asking me, come 
stai, Pietro.

Most of my fellow customers are men. Al-
most all of them are wearing a white shirt and 
a tie. Here, every man pays attention to his 
outfit, building a legend of this city of fashion. 
Conversations are usually short, five minutes 
and other customers order an espresso. The 
sun is rising. The wooden counter, the sounds 
of china cups and teaspoons, in most cases, 
stirring in the sugar.

I have a black coffee with no sugar.
The first ray of sunshine comes through 

the window. More people come in; they drink 
somehow faster, read faster and leave. There 
are not many colours here. Black and white, 

the wooden floor, the counter, the coffee ma-
chine, and millions of china cups waiting for 
their turn.

I order another one, this time ameri-
cano, and go back to my table. I am sur-
rounded with photo albums; now, I  ob-
serve this morning coffee spectacle from 
up above. It is almost nine. The smell of 
the air is different; the sight of beautiful-
ly dressed people, the sun and the atmos-
phere of that place inspire me. I catch the 
green line. ‘Treno da abbiategrasso’. I go 
to P. TA Genova. 

Another café, another coffee.
Here, I meet Sandra, who teaches me Ital-

ian. This language is like a melody; it is easier 
to learn while in Italy. Art, fashion, smiles and 
excellent food pass me by. I focus on beauty. 
The melody of the language is beautiful, too, it 
is stuck in my head. 

Every day, I take photos of the streets but 
I want more. That is what I came here for. 
I want to become a photographer.   
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auważam u siebie menopauzę mano-
pauzę jakąś czy inne schorzenia ludzi 
pokwitniętych, bo coraz to częściej 

niemoc łapie mnie i niechęć dzisiejszych 
czasów i świata, a konkretniej to w ogóle 
wszystko mnie nudzi.

Więc zastanawiam się czy to ja jestem pro-
blemem, czy to może faktycznie świat zrobił 
się po prostu po tych latach dwudziestukilku 
tak przewidywalny, że już nawet nudny.

Byłem na ten przykład na basenie ostat-
nio i tam standardowo kilku gości było bez 
majtek, kilka dziewcząt wstydziło się swojego 
ciała, kilka wręcz odwrotnie, a nawet był nad-
gorliwy, stereotypowy służbista ratownik, 
który kazał mi zdjąć stopy z miejsca, na któ-
rym się stopy kładzie. Było nawet trzech patu-
sów, którzy bili się między sobą o dominację 
nad niczymkolwiek, patrząc na mnie z po-
gardą, ale tylko z daleka. Gdy byłem blisko 
to bili się między sobą, a gdy byłem daleko to 
np. pluli w moim kierunku w celu osiągnięcia 
chuj-wie-czego. Wyższości jakiejś nade mną 
może. Choć realnie byli niżsi.

Dodatkowo, nudzą mnie filmy, a w filmach 
nudzą mnie fabuły. Gdy tysięczny raz oglą-
dam historię, gdzie połowę postaci można 

MENOPAUZA
        PRZEDWIOŚNIA
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For example, recently, I was at the swim-
ming pool and, as usual, a few guys were not 
wearing any pants, a few girls were ashamed 
of their body, others on the contrary, and 
there was even an over-zealous, typical mar-
tinettish bodyguard, who told me to take my 
feet off a place intended for feet. There were 
even three yahoos, fighting for dominance 
over nothing, looking down on me but only 
from a distance. When I was close, they were 
fighting against each other, and when I was far, 
they were spitting in my direction to achieve 
fuck-knows-what. Perhaps some superiority. Al-
though in reality, they were shorter.

On top of that, I am bored with films, with 
plots in films. When for a thousandth time, I am 
watching a story where half of the characters 
can be described as heroic and the other half 
as despicable, I am really wondering whether it 
works like I like familiar melodies or whether 
people watch these films even if they are poor 
because they have to do something after all.

I am also bored with politics, because all 
the time, it turns out that they are all dicks 
etc., so there is no use turning on the TV, be-
cause it is all nothing but lies, and perhaps 
I would even like to fight for a better world for 
me and other people who will come after me 
but I feel so powerless and I only watch these 
fucks on television like an old man who has al-
ready seen it all and laughs because they are 
good memes, some real-life stuff.

So I think that perhaps I have grown old 
or sunk into a state of torpor as a result of 
a lack of winter; that because I did not have 
to fight the freezing cold, I have become less 
sharp, less strong, less impertinent but jaded, 
just like the whole society of jaded clowns. So 
perhaps that society has finally taken me in, 
because I pay taxes and buy products, so I am 
its rightful member, so perhaps the society, 
while taking me in, took any quality out of 
me, and now I even like those jaded teen songs 
about taking the subway.

Or perhaps it is just spring, which is tempt-
ing me, making me wait for it, because there 
is nothing more important, more important 
than the revival.   

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem 
lub przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było gotowe. 
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

Z

określić przymiotnikiem bohaterski, a dru-
gą połowę nikczemny to naprawdę się zasta-
nawiam czy to działa na zasadzie cytatu z Rej-
su, że lubię melodie, które już słyszałem, czy 
też na te filmy ludzie chodzą normalnie, nawet 
jeśli są słabe, bo coś trzeba przecież robić.

Nudzi mnie też polityka, bo to się co chwi-
lę okazuje, że wszyscy tam to chuje itd., więc 
już nawet nie ma co telewizora włączać, bo 
tam też same kłamstwa i nawet może chciał-
bym powalczyć o lepszy byt dla mnie i ludzi, 
co to będą po mnie, ale niemożność straszna 
mnie bierze i wtedy już tylko oglądam te faki 
w telewizji i żenady jak taki człowiek stary 
co wszystko widział i się śmieje, bo to dobre 
memy, życiówka mega jest.

Więc myślę sobie, że może się zestarza-
łem albo brak zimy mnie otępił, nie musząc 
walczyć z zamarznięciem stałem się mniej 
ostry, mniej silny, mniej hardy, a taki zbla-
zowany jak to całe społeczeństwo zresztą 
zblazowanych klaunów. Więc może to wła-
śnie społeczeństwo mnie do siebie wzięło 
już ostatecznie, bo płacę podatki i kupuję 
produkty, więc jestem już pełnoprawny, to-
też może to społeczeństwo wciągając mnie 
do siebie, wyciągnęło ze mnie jakąkolwiek 
jakość i teraz to nawet podobają mi się te 
zblazowane piosenki nastolatków o tym, że 
jadą metrem.

Albo może to wiosna po prostu, która 
mnie nęci i każe czekać na siebie, bo nic waż-
niejsze od niej, od odrodzenia.  

ENGLISH

EARLY SPRING MANOPAUSE

I  have noticed I  show the symptoms of 
menopause, some manopause or another 
climacteric condition as more and more of-
ten, I feel a dislike for the present and the 
contemporary world, and, more specifical-
ly, everything bores me.

And so I am wondering whether the prob-
lem is me or whether the world did become 
so predictable, and even boring, after those 
twenty-something years.
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BISKUPIA GÓRKA
Wiadukt w ciągu Traktu św. Wojciecha, to klu-
czowa inwestycja ostatnich dwóch lat. Skala 
zadania, które ułatwi mieszkańcom i przy-
jezdnym poruszanie się na trasie w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego, jest ogromna. Obecnie 
można korzystać już z jednej nitki jezdni, nato-
miast przejezdność na drugiej  będzie zapew-
niona w IV kwartale 2020r., budowa aktual-
nie trwa. Stary wiadukt został już całkowicie 
zdemontowany.

Oprócz wiaduktu, zadanie obejmuje rów-
nież budowę mostu nad Kanałem Raduni 
i parkingu kubaturowego przy ul. Okopowej. 
Zaplanowanych jest w nim 380 miejsc parkin-
gowych (kubatura ponad 87 tys. m sześć.)

 - Parking który powstanie przy okazji in-
westycji Wiadukt Biskupia Górka na pewno 
przyczyni się do uporządkowania sytuacji 
postojowej w  tej okolicy - informuje Alan 
Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwe-
stycji. - Skorzystają na tym osoby odwiedzające 
urzędy administracji publicznej, pracownicy 
oraz osoby mieszkające w pobliżu i turyści.

Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu 
wynosi 163 mln złotych.  

GDAŃSK, TO NIE TYLKO MIASTO PEŁNE ZABYTKÓW, KAWIARNI I RESTAURACJI. TO RÓWNIEŻ MIASTO 
BIZNESU I INWESTYCJI, W TYM TYCH NAJWAŻNIEJSZYCH  - DROGOWYCH. MIASTO PROWADZI SZEREG 
INWESTYCJI, WŚRÓD NAJWAŻNIEJSZYCH OBECNIE REALIZOWANYCH ZNAJDUJE SIĘ BUDOWA WIADUKTU 
BISKUPIA GÓRKA I BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ W CIĄGU AL. PAWŁA ADAMOWICZA.

Konstrukcja otrzymała nazwę estakady we-
neckiej, ze względu na charakterystyczne łuki 
przypominjące rzymskie akwedukty. Estakada 
ma 220 m długości i około 29 m szerokości. 
Zbudowana jest ze 154 łuków betonowych, 
z czego każdy z nich waży 38 ton. Zastosowanie 
konstrukcji łukowej zasypanej gruntem prze-
kłada się na dobre wyciszenie ruchu pojazdów. 
Z kolei pod budowanym wiaduktem znajdują 
się tereny, które będzie można w przyszłości 
w atrakcyjny sposób zaaranżować do wszel-
kiego rodzaju rekreacji.

Estakada jest obecnie udostępniona do ru-
chu samochodowego, równolegle będą trwały 
prace budowlano – wykończeniowe.

Wykonano już główne układy drogowe 
wraz z infrastrukturą podziemną, ustawiona 
została sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie, 
na ukończeniu są również prace przy budo-
wie chodników i ścieżek rowerowych. Trwają 
prace związane z układaniem torowiska oraz 
wykończeniowe na przystankach komunika-
cyjnych, które przystosowane są także dla osób 
niewidomych. Teren wzdłuż inwestycji jest suk-
cesywnie zagospodarowany pod kątem zieleni, 
na odcinku od skrzyżowania ul. Myśliwskiej do 
skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Jabłoniową 
zostały już posadzone drzewa, krzewy oraz uło-
żone kamienie ozdobne. W ramach zadania po-
wstał także nowy dom działkowca. Zakończenie 
robót na całej inwestycji planowane jest na 

koniec maja 2020 roku, wtedy estakadą po-
jadą tramwaje.

Budowa linii tramwajowej Nowa Bulońska 
Północna (robocza nazwa Al. Pawła 
Adamowicza) jest częścią opracowanego 
przez władze miasta Strategicznego Programu 
Rozwojowego dzielnic południowych na lata 
2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach 
Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej 
– GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsor-
cjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. 
z Sopotu. Realizacja Nowej Bulońskiej Północnej 
kosztować około 240 mln zł. Inwestycja dofi-
nansowana jest z  Funduszu Spójności w  ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 - 2020.  

 
ENGLISH

GDAŃSK- MIASTO INWESTYCJI

Gdańsk is not only a city of historical sites, 
cafés and restaurants. It is also a city of 
business and investments, including road 
investments, which are of high importance.

Several investments are currently being 
carried out in Gdańsk, including the construction of 
a Biskupia Górka overpass and the construction of 
a tram line along Pawła Adamowicza Street..

BISKUPIA GÓRKA
An overpass over Trakt św. Wojciecha Street is 
the key investment of the last two years. The 
scale of the project, which will facilitate road 
transport for Gdańsk inhabitants and visitors 
on the section towards Pruszcz Gdański, is 
enormous. One lane is already open, while 
the other is still under construction and will 
have been finished in the Q4 of 2020. The old 
overpass has already been disassembled. 
Apart from the overpass, the project also 
involves the construction of a bridge over 
the Radunia Channel and a multi-storey car 
park on Okopowa Street. It will provide 380 
parking spaces (total capacity of the build-
ing will be 87 thousand cubic metres). ‘The 
car park constructed as part of the Biskupia 
Górka Overpass investment will contribute 
to improving parking conditions in the area,’ 
says Alan Aleksandrowicz, Deputy Mayor for 
Investments. ‘This will be to the benefit of ap-
plicants of our public administration offices, 
the staff, the locals as well as tourists. 

The total cost of the overpass and the car 
park is PLN 163 million. The main contractor 
of the Biskupia Górka Overpass is Budimex 
S.A. The contract for the investment was 
concluded in March 2018. The investment 
is co-funded within the EU Infrastructure 
and Environment Operational Programme, 
Priority Axis: IV. Road Infrastructure for 
Cities, Measure: 4. Increase in transport 

availability of the urban centres outside the 
TEN-T road network and relief for the cities 
from the extensive road traffic.

PAWŁA ADAMOWICZA STREET
Pawła Adamowicza Street is a new communica-
tion line in Gdańsk. The new road and 220 me-
tres long overpass, called the Venetian flyo-
ver, were opened in January. 

‘The flyover and the whole invest-
ment, which involves connecting Gdańsk 
districts, show the visionary approach of 
Mayor Adamowicz; that always impressed 
me,’ said Aleksandra Dulkiewicz, Mayor 
of Gdańsk, during the official opening in 
January. ‘The flyover is an example of ex-
cellent engineering. The connection will be 
fully operational in May. 

The structure was named the Venetian flyo-
ver due to its characteristic arches resembling 
Roman aqueducts. The flyover is 220 metres 
long and about 29 metres wide. It is built from 
154 concrete arches, each of which weighs 
38 tonnes. The arch structure covered with soil 
allows for reducing traffic noise. The area un-
der the overpass may be attractively arranged 
for recreational purposes in the future. 

At present, the overpass is open for car 
traffic; the finishing works will be carried out 
in parallel.

The main road structures and the under-
ground infrastructure have already been fin-
ished; the traffic lights and lighting have been 
installed; construction works on pavements 
and cycling paths are about to be complet-
ed. The tram line and stops, which are also 
adapted to the needs of the blind, are under 
construction. The area located along the in-
vestment is gradually being developed; trees 
and bushes have already been planted and 
decorative stones have been placed on the sec-
tion from the Myśliwska Street junction to the 
Warszawska and Jabłoniowa Streets junction. 
As part of the project, a new allotment house 
has also been constructed. The works carried 
out as part of the investment are planned to be 
finished by the end of May 2020, when the over-
pass will be open for trams.

The construction of the Nowa Bulońska 
Północna tram line (working name: Pawła 
Adamowicza Street) is a part of the Strategic 
Development Programme for southern dis-
tricts for 2014-2020 developed by the city au-
thorities. The project is implemented as part 
of the Gdańsk Public Transport Programme, 
Stage IVa. The works are carried out by a con-
sortium led by NDI S.A. from Sopot. The cost 
of the Nowa Bulońska Północna project is esti-
mated at PLN 240 million. The investment is 
co-funded from the Cohesion Fund within the 
Infrastructure and Environment Operational 
Programme for 2014-2020. 

GDAŃSK MIASTO
IN WESTYCJI

TEKST Mat. Prasowe 

Głównym Wykonawcą Wiaduktu Biskupia 
Górka jest firma Budimex S.A., z którą pod-
pisano umowę w marcu 2018 r. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie unijne z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś 
Priorytetowa:  IV. Infrastruktura drogowa dla 
miast, działanie: 4. Zwiększenie dostępno-
ści transportowej ośrodków miejskich leżą-
cych poza siecią drogową TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu drogowego.

AL. PAWŁA ADAMOWICZA 
Aleja Pawła Adamowicza, to nowa arteria na 
planie miejskim Gdańska. W styczniu po raz 
pierwszy można było przejechać nową ulicą 
oraz 220 metrowym wiaduktem, zwanym es-
takadą wenecką.

-  Estakada oraz cała inwestycja związa-
na z połączeniem dzielnic Gdańska świad-
czy o wizjonerskim podejściu prezydenta 
Adamowicza, zawsze mi to imponowało 
– powiedziała podczas otwarcia w  stycz-
niu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. – Estakada jest przykładem wielkie-
go kunsztu inżynieryjnego. W pełni skorzystać 
z tego połączenia będziemy mogli w maju. 
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POMORSKIE
-RELAKS I NIE TYLKO

ZDJĘCIA Piotr SobikTEKST Jakub Wejkszner

O ROZWOJU TURYSTYKI W POMORSKIM ROZMAWIAMY Z MARTĄ CHEŁKOWSKĄ, DYREKTOR 
DEPARTAMENTU TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
I PREZES POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ.

P O M O R S K I E -  R E L A K S . . .

Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą 
rozmowę od nawiązania do naszych za-
kulisowych dyskusji w kontekście nowych 
narzędzi statystycznych, jeśli chodzi 
o ocenianie turystyki w rejonie. Jak to 
wygląda z Państwa perspektywy? 
Bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, 
że mogę podzielić się z Państwem, po takiej 
długiej znajomości, swoimi spostrzeżenia-
mi i poglądami, które nie ukrywam, mają 
wpływ na pracę Pomorskiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej i na to, co się dzieje 
w departamencie turystyki samorządu wo-
jewództwa pomorskiego. Myśląc o zeszłym 
roku, mogę przyznać się, że wreszcie udało 
nam się statystycznie spojrzeć na turystykę. 
Pierwsze pytanie wszystkich dziennikarzy 
dotyczy zawsze ilości turystów, czy był 

sezon udany, a ja bym to trochę  odwróciła. 
Instytut Turystyki zawsze klasyfikuje nas we-
dług ilości przyjazdów turystycznych, to jest 
trochę nieprecyzyjne, bo nie mówimy o ilości 
turystów, tylko o przyjazdach turystycznych. 
Jeden turysta może kilka razy przyjeżdżać do 
różnych miejscowości tego samego wojewódz-
twa. Mamy 8,4 mln przyjazdów turystycznych, 
krajowych i zagranicznych, w tym też miesz-
kańców, gdyż jeżeli mieszkańcy nocują jedną 
noc gdzieś w województwie to także są turysta-
mi, a wg obliczeń firmy Selective ilość turystów 
w pomorskim to 6,4 mln. Myślę, że to pewnego 
rodzaju sukces, dlatego że według Instytutu 
Turystyki zajmujemy pierwsze miejsce, jeżeli 
chodzi o przyjazdy krajowe i piąte jeżeli chodzi 
o przyjazdy zagraniczne, natomiast sama ilość 

turystów też nas satysfakcjonuje. Pamiętajmy, 
że zrównoważony rozwój regionu ma miejsce 
wówczas gdy ruch turystyczny nie kumuluje 
się w jednym miejscu a turyści przyjeżdżają 
cały rok, do całego regionu i to jest właśnie na-
szym celem. 

A jeżeli chodzi o trendy? Wspomniała 
Pani, jeszcze zanim włączyliśmy kamery, 
o tym, że jest dużo osób starszych podró-
żuje do Pomorskiego. 
Rzeczywiście, w naszej pracy wykorzystu-
jemy trendy, które zaistniały i istnieją na 
rynku, jednym z nich jest właśnie srebrna 
turystyka. Niestety jesteśmy starzejącym 
się społeczeństwem a w związku z tym tury-
styka zdrowotna, w ramach której wyróżnić 



możemy turystykę medyczną, uzdrowi-
skową, SPA i wellness, zaczyna grać istot-
ną rolę. Również turystyka aktywna jest 
bardzo popularna, gdyż odpowiada ona 
współcześnie rozwijającemu się trendowi 
bycia fit. Już nie mówimy obecnie o tury-
styce relaksacyjnej i 3 S – sun, sand and 
sea, a  wręcz mówimy o  3 F, czyli fun, fe-
edback and friendship. Jest to wyzwanie, 
ale widać, że większość turystów oczekuje 
radości, partnerstwa, identyfikacji i dedy-
kowanej pod ich potrzeby oferty. Oczywi-
ście, turyści oczekują też bezpieczeństwa 

Tak, te wszystkie aspekty jak morsowa-
nie, łyżwy, jest chyba nawet kilka stoków 
w okolicy.
Tak, Wieżyca czy Przywidz oferują fantastycz-
ne stoki, czy chociażby Łysa Góra w Sopocie. 
To nie są wysokie góry, ale do nauki, do spędza-
nia wolnego czasu, dlaczego by nie?

Szczególnie, że to jest już taka infra-
struktura przygotowana na ciepłe i zim-
ne, a w tym roku niestety nie uświadczy-
liśmy w górach zbyt dużo śniegu, więc to 
jest na pewno świetna alternatywa. 
Jeżeli mówimy natomiast o takich trendach 
szerzej, w kontekście strategii rozwoju woje-
wództwa, w kontekście tego co się dzieje, my-
ślę, że na te trendy o światowym znaczeniu 
nie jesteśmy przygotowani, chociaż o nich 
mówimy. To są wszystkie ekologiczne zacho-
wania i wymagania, zaczynamy stosować 
rozwiązania ekologiczne, segregując odpady, 
oszczędzając surowce, ale ekologia w turysty-
ce to jest jeszcze wyzwanie. Myślę, że wellbe-
ing, który wiąże się z ekologią to jest oferta, 
do której jeszcze nie dorośliśmy. Tu liczy się 
wszystko – menu, które jest ekologiczne, 
tożsame z regionem, ale też samochód elek-
tryczny, który nas dowiezie, zrównoważona 
oferta dla rodzin z dziećmi i bez, dla osób 
starszych, dla młodszych. Istotna i mająca 
wpływ na naszą przyszłość będzie społecz-
na odpowiedzialność przedsiębiorstw, gdzie 
myśli się już nie tylko o sobie, ale o innych 
i atrakcje, czy przedsiębiorstwa turystyczne, 
też mogą się stać takimi operatorami, które 
promieniują dobrem, ale przede wszystkim 
działalnością społeczną. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i miejmy 
nadzieję, że Pomorskie będzie jeszcze 
silniejsze w przyszłym roku.
Dziękuję bardzo.   

ENGLISH

POMORSKIE – RELAXATION AND MORE

Marta Chełkowska, Head of the Tourism Depart-
ment of the Marshal Office of Pomorskie Province 
and the CEO of Pomorskie Regional Tourist 
Organisation, on the Development of Tourism in 
Pomorskie

Hello. At the beginning, I’d like to refer to 
our back-room discussions in the context 
of new statistical tools for assessing tour-
ism in the region. How does it work from 
your perspective?
Thank you for inviting me. I’m glad I can share 
with you, after our long-time cooperation, my 
thoughts and observations, which, I admit, 
shape the work of the Pomorskie Regional 

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E3 2 – 3 3

RÓW N I E Ż  T U RY S T Y K A  A K T Y W N A 
J E S T  B A R D Z O  P O P U L A R N A , 

G DY Ż  O D P OW I A DA  O N A 
W S P Ó Ł C Z E Ś N I E  RO Z W I JA JĄC E M U 

S I Ę  T R E N D OW I  B YC I A  F I T.

i ciekawych kulturowych wyzwań. Rozwija 
się aktywna turystyka, przykładowo jazda 
konna, rowerowa czy nurkowanie wrako-
we, kajakarstwo czy żeglarstwo, to wszyst-
ko są potrzeby turystów, którym musimy 
sprostać i stąd liczne inwestycje samorzą-
dów w infrastrukturę rowerową, kajakową 
czy żeglarską. Mamy w regionie też świet-
ny klimat i warunki atmosferyczne. Oka-
zuje się, że województwo pomorskie jest 
atrakcyjne także zimą, przyjeżdża do nas 
co roku o 7% więcej turystów, by spędzać 
wakacje zimowe.
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Tourist Organisation and the Tourism De-
partment of the local government of Pomor-
skie Province. Last year, we finally managed 
to carry out a statistical analysis of tourism 
in the region. The first question journalists ask 
is always about the number of tourists, whether 
it was a good season, while I’d put it differently. 
The Tourism Institute classifies us according to 
the number of tourist arrivals, which is a little 
imprecise because it doesn’t refer to the num-
ber of tourists but tourist arrivals. A tourist 
can visit different cities in the same province 
several times. We have 8.4 million tourist ar-
rivals, both domestic and international, also 
including our inhabitants, because if they stay 
in hotels somewhere in the province, they also 
count as tourists. According to Selective’s cal-
culations, the number of tourists in Pomorskie 
is about 6.4 million. I think that it’s some kind 
of success as the Tourism Institute ranks us 
first in terms of domestic arrivals and fifth in 
terms of international arrivals, while the num-
ber of tourists is also satisfactory. Bear in mind 
that sustainable development of the region 
happens when tourist traffic isn’t cumulated in 
one place, and tourists arrive in the whole 
region throughout the year, and this is our goal. 

What about trends? Before we turned on 
the cameras, you said a lot of elderly peo-
ple travel to Pomorskie. 
Indeed, we often use the existing trends in 
our work, one of them is silver tourism. Un-
fortunately, we’re an ageing society, therefore, 
health tourism, including medical, spa and well-
ness tourism, starts to play an important role 
in the general picture. Another popular kind of 
tourism is active tourism as it follows the grow-
ing trend for being fit. At present, it’s no longer 
relaxation and 3S tourism – sun, sand and sea, 
but rather 3F – fun, feedback and friendship. 
It’s a challenge, but it’s clear that the majori-
ty of tourists expect joy, partnership, identifi-
cation and custom offer. Admittedly, tourists 
also expect safety and interesting cultural chal-
lenges. Active tourism is currently developing, 
for example, horse riding, cycling and wreck 
diving, canoeing and sailing are the needs of 
tourists we must meet. Hence, local govern-
ments invest in the cycling, canoeing and sail-
ing infrastructure but also in cultural tourism, 
essential to our identity. Our region boasts a fa-
vourable climate and good atmospheric condi-
tions. Broadly speaking, in the context of devel-
opment strategies and current events, I think 
that we’re not ready for global trends although 
we talk about them. These include eco-friendly 
actions and requirements. We begin to apply 
eco-friendly solutions, sorting waste, saving re-
sources, but eco-tourism is still a challenge for 
us. I believe that well-being offer which covers 
eco-friendly solutions is something we aren’t 

up to yet. What is required is a comprehensive 
attitude, comprising an ecofriendly menu, in 
line with the region, but also electric transport, 
a sustainable offer for families with and without 
children, for the elderly, the young. Corporate 
social responsibility, where companies think 
not only about themselves but also about oth-
ers, will be of crucial importance in the future, 
and attractions or tourist companies can also 
become such operators sharing the good and 
contributing to society.

Yes, given all these attractions, such as 
winter swimming, ice skating, and there 
are even a few slopes in the region.
That’s right, Wieżyca and Przywidz boast great 
slopes. And there is also Łysa Góra in Sopot. 
They’re not high mountains but they’re still 
great spots to practise and have fun.

Especially because their infrastructure 
is prepared both for cold and warm 
days, and this year, there wasn’t much 
snow in the mountains, so it’s surely 
a great alternative. 

Broadly speaking, in the context of develop-
ment strategies and current events, I think 
that we’re not ready for global trends al-
though we talk about them. These include 
eco-friendly actions and requirements. We 
begin to apply eco-friendly solutions, sorting 
waste, saving resources, but eco-tourism is 
still a challenge for us. I believe that well-be-
ing offer which covers eco-friendly solutions 
is something we aren’t up to yet. What is re-
quired is a comprehensive attitude, compris-
ing an ecofriendly menu, in line with the re-
gion, but also electric transport, a sustainable 
offer for families with and without children, 
for the elderly, the young. Corporate social re-
sponsibility, where companies think not only 
about themselves but also about others, will 
be of crucial importance in the future, and at-
tractions or a to iwe companies can also con-
tributing to society.

 
Thank you for the meeting and let’s hope 
that Pomorskie will be even stronger 
next year.
Thank you very much. 
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PLAŻA I LATARNIA STILO
To miejsce pokochają miłośnicy dzikich 
plaż. Nie bez powodu na tablicy z  nazwą 
„Stilo” (nazwa historyczna i  potoczna, 
współcześnie - Osetnik) ktoś dopisał poniżej 
„koniec świata”. Przy odrobinie szczęścia, 
zwłaszcza poza sezonem, na plaży Stilo nie 
spotkamy żadnych ludzi. Popularną atrak-
cją turystyczną w  regionie jest oddalona 
o około 5 km od wsi Latarnia Morska Stilo. 
U  jej szczytu znajdują się dwie galerie, do-
stępne dla zwiedzających, a zwieńczeniem 
podróży jest piękny widok na porośnięte la-
sami wybrzeże. 

BIAŁA GÓRA - ŚLUZA 
ROZDZIELAJĄCA WISŁĘ 
I NOGAT
Biała Góra to malownicza miejscowość, peł-
na bujnych lasów i  szlaków pieszo-rowero-
wych. Odnajdziemy tu ciszę, spokój i rześkie 
powietrze. Ponadto, w miejscowości znajduje 
się prawdziwa perełka dla miłośników obiek-
tów hydrotechnicznych i nietuzinkowych bu-
dowli - zespół śluz wodnych. Ich historia sięga 
XVI wieku, ale na przestrzeni lat były najpierw 
zniszczone, a następnie kilkukrotnie rozbu-
dowywane. Budowla pełni dwie funkcje: po 

pierwsze stanowi podział wód Wisły i Nogatu, 
a po drugie - cieszy oko. Nie bez powodu na-
zywana jest „Wodnym Zamkiem”. Zwieńcza-
ją ją bowiem dwie neogotyckie wieże, które 
robią ogromne wrażenie. A jeżeli wejdziemy 
na szczyt obiektu, naszym oczom ukaże się pa-
norama Doliny Wisły. 

PIASKI NA MIERZEI 
WIŚLANEJ
Piaski to miejscowość, oddalona około 12 
km od Krynicy Morskiej. Odnajdziemy tutaj 
przede wszystkim spokój, a także las i dużo 
dzikich terenów. O Piaskach mówi się, że to 

najbardziej dziewiczy obszar Mierzei Wiślanej. 
Idealny na spacer brzegiem morza albo jedną 
z leśnych ścieżek. A jeżeli lubimy dłuższe spa-
cery, być może dojdziemy do granicy z Rosją. 
Pamiętajmy jednak, że nie wolno jej przekra-
czać. Mierzeja Wiślana skrywa jeszcze wiele 
atrakcji, m.in. owianą legendą Górę Pirata, któ-
ra stanowi doskonały punkt obserwacyjny dla 
miłośników ptactwa. Można z niej obserwować 
„taniec” milionów ptaków, przelatujących nad 
wąskim pasem lądu. Na Górę Pirata wiedzie 
około półkilometrowa ścieżka edukacyjna, peł-
na tablic dydaktycznych i ławeczek dla szuka-
jących odprężenia spacerowiczów.  

CHARZYKOWY I BORY 
TUCHOLSKIE
Ta niegdyś maleńka wioska nieustannie zysku-
je na popularności, zwłaszcza wśród miłośni-
ków żeglarstwa. To właśnie tutaj, na jeziorze 
charzykowskim, w 1920 roku zorganizowano 
pierwsze regaty w Polsce. Dwa lata później po-
wstał Chojnicki Klub Żeglarski, który działa 
po dzień dzisiejszy. Ale Charzykowy nie tyl-
ko żeglarstwem stoją. Można tutaj korzystać 
z kąpieli wodnych na jeziorze charzykowskim, 
opalać się na piaszczystej plaży, bawić się na 
dużej zjeżdżalni wodnej przy samym jeziorze 
albo uprawiać sporty wodne, np. rowery lub 
kajaki. W okresie letnim możemy skorzystać 
z rejsu statkiem pirackim „TUR”, który opły-
wa jezioro charzykowskie co godzinę. A jeże-
li zatęsknimy za lasem – wybierzmy się do 
Parku Narodowego Bory Tucholskie na spo-
tkanie z przyrodą. Warto również odwiedzić 
kamienne kręgi w Odrach, gdzie niegdyś mo-
dlono się do prasłowiańskich bogów oraz skan-
sen we Wdzydzach Kiszewskich.

ARBORETUM WIRTY – 
LEŚNY OGRÓD BOTANICZNY    
Czy wiedzieliście o tej nietuzinkowej atrakcji? 
Arboretum Wirty to najstarszy ogród bota-
niczny w Polsce, który powstał na przełomie 
lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Obszar ogrodu 
zajmuje około 70 hektarów. To jedyne miej-
sce w regionie  pomorskim, gdzie możemy 
podziwiać ponad 830 gatunków drzew i krze-
wów. Znajdziemy tutaj jedyny w Polsce okaz 
orzecha pośredniego „Wirty” oraz najstarszą 
i  największą w  Polsce jodłę grecką. W  ogro-
dzie nieustannie prowadzone są badania nad 

POMORSKIE DO ODKRYCIA

roślinnością, a także wdrożony został program 
przywracania do natury rzadkich gatunków ro-
ślin. Przez Arboretum Wirty wiodą cztery tra-
sy: Widokowa, Parkowa, Azaliowy Szlak oraz 
Śladami Schwappacha. Aby w pełni doświad-
czyć uroków tego miejsca, warto zaplanować 
na wędrówkę cały dzień.

ŻUŁAWSKI PARK 
HISTORYCZNY W NOWYM 
DWORZE GDAŃSKIM
Nowy Dwór Gdański to miejsce, w którym 
warto zatrzymać się na dłużej. Swoją podróż 
można rozpocząć od Muzeum Żuławskiego 
w Żuławskim Parku Historycznym, gdzie po-
znamy wielokulturową historię regionu. Do-
wiemy się tutaj m.in. o ciekawostkach z życia 
Czesława Miłosza, zobaczymy przedmioty 
codziennego użytku dawnych mieszkańców 
Żuław, poznamy regionalny trunek produko-
wany w okolicy i wysłuchamy legend regionu. 
Warto również udać się na wycieczkę śladami 
żuławskich wiatraków. Na szlaku napotkamy 
m.in. ostatni w Polsce wiatrak odwadniający 

z Palczewa. To budowla typu holenderskie-
go, która powstała na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Nieopodal trafimy na przepiękną kon-
strukcję – dom podcieniowy Mały Holender. 
W środku zaaranżowano gospodę, w której 
posmakujemy kuchni żuławskiej i zakupimy 
regionalne specjały.

ROWOKÓŁ – ŚWIĘTA GÓRA 
SŁOWIŃCÓW
Słowiński Park Narodowy przyciąga latem rze-
sze turystów. Można tu zobaczyć m.in. „polską 
Saharę”, czyli Ruchome Wydmy, które pod 
wpływem wiatru przemieszczają się na wschód 
o kilka metrów rocznie. Na terenie parku znaj-
duje się jeszcze jedna atrakcja, którą warto zo-
baczyć – Święta Góra Słowińców. Rowokół to 
wzgórze morenowe wznoszące się nad jeziorem 
Gardno nieopodal miejscowości Smołdzino. 
W średniowieczu, Rowokół stanowił miejsce 
kultu religijnego słowiańskich pogan, a w XII 
i XIII wieku – chrześcijan. Dzisiaj, na górze znaj-
duje się wieża widokowa, która przyciąga tury-
stów, kusząc pięknym widokiem na Słowiński 
Park Narodowy oraz Morze Bałtyckie. 

ZAMEK W BYTOWIE
Miłośnicy historii nie będą zawiedzeni - Zamek 
Krzyżacki w Bytowie znajduje się bowiem na 
liście „50 cudów Pomorza”. W murach kry-
jących ponad 600-letnią historię mieszczą 
się obecnie: Muzeum Zachodniokaszubskie, 
hotel, restauracja oraz biblioteka. Można tu 
więc nie tylko zatopić się w bogatych zbiorach 
etnograficznych czy historycznej lekturze, ale 

POMORSKIE KRYJE WIELE TAJEMNIC, KTÓRE CZEKAJĄ NA ODKRYCIE. ZACHĘCAMY, ABY DZISIAJ PODZIWIAĆ 
JE NA FOTOGRAFIACH ORAZ ZAPISAĆ NA LIŚCIE „DO ODWIEDZENIA” NA PÓŹNIEJ. OTO 10 PIĘKNYCH, 
CHOCIAŻ NIEOCZYWISTYCH MIEJSC W REGIONIE POMORSKIM, KTÓRE SKRADNĄ WASZE SERCA. 

TEKST I ZDJĘCIA Pomorska Regionatlna Organizacja Turystyczna

W I RT Y  W I O DĄ  C Z T E RY  T R A S Y: 
W I D O KOWA ,  PA R KOWA , 

A Z A L I OW Y  S Z L A K  O R A Z 
Ś L A DA M I  S C H WA P PAC H A . 
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także dobrze zjeść i zamieszkać na kilka dni 
w gotyckim otoczeniu. Ponadto, zamkowa 
sceneria stanowi idealne tło dla wydarzeń oko-
licznościowych. Odbywają się tutaj m.in.: dni 
miasta, walki rycerskie oraz koncerty znanych 
i mniej znanych zespołów. 

MUZEUM WISŁY W TCZEWIE
Muzeum Wisły znajduje się w zabytkowym bu-
dynku, który powstał w II połowie XIX wieku. 
Niegdyś służył jako Fabryka Wyrobów Metalo-
wych Emila Klecha. Jego przeznaczenie zmie-
niało się kilkukrotnie, aby ostatecznie w 1980 
roku stał się domem Wisły. Obecnie jest to naj-
większe muzeum tej rzeki w Polsce. Dlaczego 
akurat w Tczewie? Niegdyś Tczew był uznawany 
za port morski, a jego rozwój był silnie związany 
właśnie z Wisłą. W zbiorach muzeum znajdziemy 
m.in. zapis dziejów żeglugi wiślanej, a także wy-
stawę „Łodzie ludowe dorzecza Wisły”. W mu-
zeum odbywają się również lekcje historyczne 
oraz różne wystawy czasowe. Po odwiedzinach 
obiektu warto wybrać się na spacer po Tczewie, 
gdzie możemy podziwiać m.in. panoramę Wisły 
z Bulwaru Nadwiślańskiego im. Księcia Sambora 
II oraz słynne Mosty Tczewskie. 

KACZY WINKIEL – PUNKT 
WIDOKOWY NAD ZATOKĄ 
PUCKĄ
Kaczy Winkiel to wizytówka gminy Puck, uwiel-
biana przez mieszkańców i przejeżdżających 
turystów. Miejsce jest chętnie odwiedzane przez 
wędkarzy, miłośników sportów wodnych oraz lu-
dzi, spragnionych spokoju i pięknych widoków. 
Punkt znajduje się pomiędzy Puckiem, a Włady-
sławowem. Rozpościera się z niego widok na całą 
zatokę. W sezonie zobaczymy tu m.in. żaglówki, 
łodzie rybackie oraz mnóstwo ptaków. Całość 
tworzy bajeczny krajobraz. Atrakcja jest darmo-
wa i warto przeznaczyć na nią około 30 minut. 
Poza tym, kaczy Winkiel to doskonały punkt wy-
padowy zarówno do Pucka, jak i Władysławowa. 
A tam czekają kolejne atrakcje, które oczarują 
nas na długie godziny.   

POMORSKIE – RELAXATION AND MORE

Pomorskie holds many secrets waiting to be discov-
ered. For now, you can admire them in photos and write 
them down for later on your ‘must-see’ list. Have a look 
at our pick of 10 beautiful and non-obvious places in 
Pomorskie, which will steal your heart. 

STILO BEACH AND 
LIGHTHOUSE
If you are after wild beaches, this is a perfect 
spot for you. Not without reason, someone has 
written ‘the end of the world’ on the board with 
the name ‘Stilo’ (historical and popular name, 
at present – Osetnik). If you are lucky, espe-
cially in the low season, there will be not a living 

soul on the Stilo beach. One of the highlights 
of the region is the Stilo Lighthouse, situated 
about 5 kilometres from the village. It houses 
two art galleries open to visitors and offers beau-
tiful views of the forest-covered coast. 

BIAŁA GÓRA – A LOCK 
SEPARATING THE VISTULA 
AND NOGAT RIVERS
Biała Góra is a picturesque village boasting lush 
forests and hiking and cycling trails. Here, you 
will find peace, quiet and fresh air. A complex of 
locks in the village is a real treat for those who 
are interested in hydrotechnical structures and 
uncommon buildings. They date back to the 
16th century; throughout the years, they have 
been destroyed and expanded many times. The 
structure plays two roles; firstly, it separates 
the Vistula and Nogat Rivers, and secondly, it 
pleases the eye. Not without reason, it is called 
the ‘Water Castle’. It features two impressive 
neo-Gothic towers. From the top, you can enjoy 
a beautiful panorama of the Vistula Valley.

PIASKI ON THE VISTULA 
SPIT
Piaski is a village situated about 12 kilometres 
from Krynica Morska, offering peace and qui-
et, the forest and vast wilderness areas. It is 
said to be the most pristine part of the Vistula 

Spit. A perfect spot for walks on the seashore 
or along one of the forest paths. And if you like 
long walks, you may even get to the border with 
Russia. But be careful not cross it. The Vistula 
Spit holds many other attractions, including 
Góra Pirata [Pirate’s Hill], which is shrouded in 
legend and is a great observation spot for bird 
buffs, from where you can observe the ‘dance’ 
of millions of birds flying over the narrow land. 
You can get to the top of the hill following half 
a kilometre-long educational path full of infor-
mation boards and benches, where you can sit 
down and relax. 

CHARZYKOWY AND THE 
TUCHOLA FOREST
The village of Charzykowy, once very little, is 
gaining in popularity, especially among sail-
ing lovers. This is where, on Charzykowskie 
Lake, the first sailing competition in Poland 
was held in 1920. Two years later, the Chojnice 
Sailing Club was set up, which still operates. 
But Charzykowy is not only about sailing. You 
can also go bathing in Charzykowskie Lake, 
sunbathing on the sandy beach, having fun 
on a large water slide by the lake or do water 
sports, such as water biking or canoeing. In 
summer, you can go on a cruise on the ‘TUR’ 
Pirate Ship, which sails around Charzykowskie 
Lake every hour. And if you miss the forest, go 

for a walk in the Tuchola Forest National Park 
and enjoy the nature. Another spot worth visit-
ing is the village of Odry, with its stone circles, 
where ancient people would pray to Proto-Slav-
ic gods, and the open-air museum in Wdzydze 
Kiszewskie.

ARBORETUM WIRTY – 
FOREST BOTANICAL GARDEN
Have you ever heard of this unusual place? Ar-
boretum Wirty is the oldest botanical garden 
in Poland, set up at the turn of the 1970s and 
1980s. The garden covers about 70 hectares. It 
is the only place in Pomorskie where you can 
find over 830 species of trees and bushes. It 
boasts the only in Poland hybrid walnut ‘Wirty’ 
and the oldest and largest in Poland Greek fir. 
The plants in the garden are studied and ex-
plored, and a programme aimed at restoring 
rare species of plants has been implemented. 
There are four walking paths: Widokowa [Sce-
nic], Parkowa [Park], Azaliowy Szlak [Rhodo-
dendron Trail] and Śladami Schwappacha [In 
the Footsteps of Schwappach]. To fully enjoy 
the place, plan an all-day trip.

ŻUŁAWY HISTORICAL PARK 
IN NOWY DWÓR GDAŃSKI
Nowy Dwór Gdański is a place worth stopping 
by. Begin your trip with the Żuławy Museum 

in the Żuławy Historical Park, dedicated to the 
multicultural history of the region, where you 
can learn more about, for example, the life of 
Czesław Miłosz, everyday objects of the ancient 
inhabitants of the region, a regional alcoholic 
beverage and regional legends. Another idea is 
to explore the windmills of Żuławy, including 
the last in Poland drainage windmill in Palcze-
wo. It is a Dutch-style structure, built at the turn 
of the 18th and 19th century. Nearby, there is 
a  beautiful arcade house, Little Dutch, which 
houses an inn serving regional cuisine and sell-
ing regional delicacies.

ROWOKÓŁ – THE SACRED 
HILL OF THE SLOVINIANS
In summer, the Słowiński National Park at-
tracts crowds of tourists. It boasts lots of at-
tractions, including ‘the Polish Sahara’, that 
is Shifting Dunes, moving eastward a few me-
tres a year due to the wind. Another highlight 
of the park is the Sacred Hill of the Slovinians. 
Rowokół is a morena hill by Gardno Lake near 
the village of Smołdzino. In the Middle Ages, 
Rowokół was a centre of religious worship of 
Slav pagans, and in the 12th and 13th century 
– Christians. At present, on the top of the hill, 
there is a lookout tower attracting tourists with 
its beautiful view of the Słowiński National Park 
and the Baltic Sea. 

CASTLE IN BYTÓW
History buffs will not be disappointed – the 
Teutonic Castle in Bytów is classified among 50 
Wonders of Pomorze. The 600-year-old walls 
currently house the Museum of Western 
Kaszuby, a hotel, a restaurant and a library. 
Here, you can immerse yourself in rich ethno-
graphic collections or historical readings as well 
as enjoy delicious food and spend a  few days 
in the Gothic surroundings. The landscape is 

a perfect scenery for special events, such as the 
days of the town, medieval games and concerts 
of famous and niche bands. 

THE VISTULA MUSEUM IN 
TCZEW
The Vistula Museum is housed in a historical 
building erected in the second half of the 19th 
century, which formerly housed Emil Klech 
Metal Products Factory. It changed its role 
many times and in 1980, it became the Vistula 
House. At present, it is the largest museum ded-
icated to the river in Poland. But why in Tczew? 
Tczew was once considered a seaport, and its 
development was closely related to the Vistula. 
The collections include, among others, histor-
ical accounts of the Vistula navigation and an 
exhibition ‘Boats of the Vistula River’. The mu-
seum also holds history lessons and temporary 
exhibitions. After your visit to the museum, 
take a walk around Tczew and enjoy the pan-
orama of the Vistula seen from Sambor II Na-
dwiślański Boulevard and the famous Bridges 
of Tczew. 

KACZY WINKIEL – 
A VANTAGE POINT BY THE 
BAY OF PUCK
Kaczy Winkiel is the showcase of Puck Mu-
nicipality, loved by the locals and tourists. The 
place is also popular among anglers, water 
sports lovers and those who are after peace and 
quiet and beautiful views. It is located between 
Puck and Władysławowo and gives views of the 
whole bay. In high season, when there are plen-
ty of sailing boats, fishing boats and birds in the 
area, the landscape is truly picturesque. The at-
traction is free and takes about 30 minutes. Be-
sides, Kaczy Winkiel is a great starting point for 
trips to Puck and Władysławowo, where you will 
find more attractions to enjoy.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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CHOĆ WIOSNĄ TENDENCJA DO POJAWIANIA SIĘ PLENEROWYCH IMPREZ 
ZACZYNA ROSNĄĆ, A TYCH WEWNĄTRZ KONCERTOWYCH SAL ZMNIEJSZAĆ, 
TO W GDAŃSKIEJ FILHARMONII CZEKA NAS WCIĄŻ CAŁY SZEREG 
WSPANIAŁYCH MUZYCZNYCH WYDARZEŃ. NAJWAŻNIEJSZE Z NICH 
TO KONCERT SYMFONICZNY W WYKONANIU GDAŃSKIEJ ORKIESTRY 
Z UDZIAŁEM KONSTANTEGO ANDRZEJA KULKI, GALA ROZDANIA 
POMORSKIEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ POŁĄCZONA Z KONCERTEM ORAZ 
WIECZÓR Z UDZIAŁEM SOLISTKI METROPOLITAN OPERA W NOWYM JORKU.

ZDJĘCIA źródło: PFBTEKST Mikołaj Dudkiewicz

K U L T U R A  /  K U L T U R E3 8 – 3 9

WIOSEN NE SPOTKANIE  
Z MUZYCZN Y MI ARCYDZIEŁA MI 
NA OŁOWIA NCE

wiecień przywita nas koncertem naj-
lepszych dyplomantów Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku w piątek 3.04. Tego 

wieczoru wystąpi także jeden z najwybitniej-
szych absolwentów tej uczelni Konstanty A. 
Kulka (skrzypce). Wykona piękny Koncert 

K skrzypcowy a-moll Dworzaka, a od pulpitu 
dyrygenckiego orkiestrę poprowadzi Jakub 
Chrenowicz. Przed koncertem będzie już do-
stępne nowa płyta CD z udziałem Orkiestry 
Symfonicznej PFB i wspomnianego dyrygen-
ta i skrzypka. Na krążku znajdzie się Koncert 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

SPONSOR STRATEGICZNY PFB GŁÓWNY SPONSOR PFB MECENAS KULTURY  

W I O S E N N E  S P O T K A N I E . . .

W czwartek 23.04 odbędzie się natomiast 
Gala rozdania Pomorskiej Nagrody Artystycz-
nej, wyróżnienia przyznawanego przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego twórcom 
kultury na Pomorzu. Wieczór uświetnią so-
lowe występy muzyków Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej wraz z Orkiestrą PFB, Mirosława 
Pachowicza na fagocie i Karoliny Piątkowskiej 
Nowickiej na skrzypcach. W programie znajdą 
się mniej znane Koncerty na te instrumenty 
Joliveta i Barbera. Całość poprowadzi Geor-
ge Tchitchinadze.

Planowana jest także kolejna edycja Gdańsk 
Lotos Siesta Festiwalu, której Filharmonia jest 
współorganizatorem. Wystąpić mają m.in. Pe-
dro Moutinho, Andrea Motis i Richard Bona. Na 
większość wydarzeń bilety są już wyprzedane.

Śledzić filharmonię można na Instagram.
com/polska_filharmonia_baltycka, Facebook.
com/filharmonia i na filharmonia.gda.pl gdzie 
dostępne są bilety online na wszystkie odbywa-
jące się imprezy. 

ENGLISH

SPRING WITH MUSIC MASTERPIECES ON 
OŁOWIANKA

Although spring usually brings more outdoor events 
and fewer indoor concerts, the Gdańsk Philharmonic 
still offers many great music events. The highlights 
include a symphonic concert of the Gdańsk Orchestra 
featuring Konstanty Andrzej Kulka, the Gala Awards 
Ceremony of the Pomeranian Artistic Awards with a 
concert, and an evening concert of a soloist affiliated 
with the Metropolitan Opera in New York.

April will open with a concert of the best grad-
uates of the Academy of Music in Gdańsk on 
3 April, Friday. The line-up includes a perfor-
mance of one of the most prominent gradu-
ates of the Academy, Konstanty A. Kulka (vio-
lin). He will present beautiful Violin Concerto 
in A Minor by Antonín Dvořák. The orchestra 
will be conducted by Jakub Chrenowicz. Be-
fore the concert, a new album of the Polish 
Baltic Philharmonic Orchestra, the conduc-
tor and the violinist will be sold. The album 
contains Violin Concerto in A Major by Miec-
zysław Karłowicz and Rondeau de Concerto 
by Karol Lipiński. The compositions of the lat-
ter are not often performed yet they are pres-
ent in K. Kulka’s repertoire, and he strives to 

skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza 
oraz Rondeau de Concerto Karola Lipińskiego. 
Utwory zwłaszcza drugiego z kompozytorów 
nie są zbyt często wykonywane jednak od wielu 
lat znajdują one uznanie w repertuarze K. Kul-
ki i stara się on je propagować na europejskich 
i światowych scenach. 

Rok 2020 jest także świętem wszystkich 
miłośników muzyki Beethovena, w tym roku 
bowiem przypada 250-lecie jego urodzin. To 
natomiast na całym świecie jest obchodzo-
ne licznymi koncertami z udziałem najwięk-
szych gwiazd muzyki poważnej. W Filharmonii 
w Gdańsku w ramach Wielkanocnego Festiwa-
lu Beethovenowskiego w niedzielę 5.04 wystą-
pi Shanghai Quartet z repertuarem złożonym 
wyłącznie z kompozycji kompozytora z Bonn. 
Będą to Kwartety smyczkowe: Es-dur op. 
74 Harfowy, A-dur op. 18 nr 5, e-moll op. 59 nr 2.

Po wielkanocnej przerwie odbędzie jeden 
z najbardziej spektakularnych koncertów 
w sezonie. W piątek 17.04 Orkiestra PFB pod 
dyrekcją Gianlucci Marciana zagra z gwiaz-
dą MET Kristine Opolais (Łotwa). Artystka 
uchodzi za jedną z najwybitniejszych wyko-
nawczyń pieśni Pucciniego, których wysłu-
chamy na końcu charytatywnego koncertu. 
Wydarzenie współorganizowane przez Filhar-
monię połączone będzie z aukcją na rzecz Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie 
Chorym na zakup specjalistycznej aparatury 
do leczenia wad wrodzonych, nowotworów 
i schorzeń przełyku u dzieci. 

promote them on European and internation-
al stages. 

The year 2020 is also a celebration of Bee-
thoven music as it marks the 250th anniver-
sary of his birthday. The event is celebrated 
all over the world with several concerts fea-
turing the greatest figures of classical music. 
On 5 April, Sunday, as part of the Beethoven 
Easter Festival, the Philharmonic will host 
a concert of Shanghai Quartet, who will 
present pieces by the famous composer from 
Bonn. These will include String Quartets: in 
E Major, Op. 74 “Harp”, in A Major, Op. 18 
No. 5, in E Minor, Op. 59 No. 2.

After the Easter break, the Philharmonic 
will hold one of the most spectacular concerts 
of the season. On 17 April, Friday, the Phil-
harmonic Orchestra conducted by Gianluca 
Marcianò will perform with the Metropolitan 
Opera star, Kristine Opolais (Latvia). The art-
ist is considered to be one of the most promi-
nent singers of Puccini songs, which she will 
present at the end of the charity concert. The 
event co-organised by the Philharmonic will 
include an auction for the Association for 
Helping Surgically Ill Children, for special-
ised equipment for the treatment of birth 
defects, cancer and oesophageal disorders 
in children. 

On 23 April, Thursday, the Philharmon-
ic will host the Gala Awards Ceremony of 
the Pomeranian Artistic Awards, an award 
granted to Pomeranian artists by the local 
government of Pomerania Province. Solo per-
formances of the Polish Baltic Philharmon-
ic musicians with the Orchestra, Mirosław 
Pachowicz (bassoon) and Karolina Piątkows-
ka-Nowicka (violin) will add splendour to 
the ceremony. The repertoire includes less-
er-known concertos for these instruments by 
Jolivet and Barber. The concert will be con-
ducted by George Tchitchinadze.

Another edition of the Gdańsk Lotos 
Siesta Festival co-organised by the Phil-
harmonic is also planned. The line-up will 
include Pedro Moutinho, Andrea Motis and 
Richard Bona. Tickets to most of the events 
are already sold out.

Follow the Philharmonic on Instagram: 
Instagram.com/polska_filharmonia_baltyc-
ka, Facebook: Facebook.com/filharmonia 
and its website at filharmonia.gda.pl, where 
you will find online tickets for all the events. 

Zbliż telefon i odczytaj film
 

ROK 2020 J E S T TA K Ż E Ś W I ĘT E M 
WSZ YS T K IC H M I Ł O Ś N I KÓW M UZ Y K I 
BEET HOV E NA , W T Y M ROK U BOW I E M 
PR Z Y PA DA 250 - L E C I E J E G O U RODZ I N.



ZDJĘCIA Mat. Prasowe Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik
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ZAWODY KONNE
O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI

Z A W O D Y  K O N N E . . .

S Z C Z E G ÓL N Y M 
Z A I N T E R E S OWA N I E M  WŚ RÓD 
PU B L IC Z NO Ś C I  C I E S Z Y  S I Ę 
DRUGI  DZ I E Ń  Z AWOD ÓW,  C Z Y L I 
K RO S.  T O  W T E DY  Z AWOD N IC Y 
P OKO N UJĄ  T R A S Y  OB E J M UJĄC E 
W I E L E  K I L OM E T RÓW...

dobie rosnącej popularności spor-
tów i rekreacji konnej rośnie też 
zainteresowanie tymi dyscyplina-

mi ze strony widzów. Dla tych, którzy jesz-
cze nie połknęli końskiego bakcyla, ale już 
rozważają odwiedzenie zawodów konnych, 
przygotowaliśmy krótki poradnik dla po-
czątkującego widza. 

W  części pierwszej opisaliśmy najpo-
pularniejszą dyscyplinę jeździecką, skoki 
przez przeszkody. Z  początkiem wiosny 
i sezonu otwartego warto zaś dowiedzieć się 
czegoś więcej o Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego (w skrócie WKKW). 

WKKW to triathlon, co oznacza, że w cza-
sie trzech dni zawodów rozgrywane są trzy tak 
zwane próby w trzech różnych dyscyplinach: 
ujeżdżeniu, krosie i skokach przez przeszko-
dy. Dopiero łączny wynik z trzech prób decy-
duje o zwycięstwie. 

Jest to niezwykle uniwersalny sprawdzian 
możliwości konia i jeźdźca, a każda z prób 
uwypukla inne umiejętności. Ujeżdżenie 
to przede wszystkim precyzja, perfekcyjna 
komunikacja między człowiekiem i zwierzę-
ciem, oraz dbałość o elegancję. Z kolei kros 
to całkowite przeciwieństwo, zawodnicy 
pokonują tu wielokilometrowe trasy, na któ-
rych ustawione są wielkie przeszkody. Jest 
to sprawdzian siły, wytrzymałości i odwagi. 
Pierwowzorem krosu były konne biegi my-
śliwskie, stąd duża dynamika i równie duże 
emocje, które mu towarzyszą. Trzecia próba, 
skoki przez przeszkody rozgrywane na placu, 
to zarówno sprawdzian precyzji, jak i kondy-
cji po wysiłku dnia poprzedniego. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród 
publiczności cieszy się drugi dzień zawodów, 
czyli kros. To wtedy zawodnicy pokonują tra-
sy obejmujące wiele kilometrów, wtedy też 
możemy wygodnie rozsiąść się na trawie – 
najlepiej uzbrojeni w lornetkę – i obserwować 
galopujące wokół nas konie. 

Trasy krosu są dostępne również dla pu-
bliczności, warto sprawdzić, którędy w danym 
konkursie będą jechali zawodnicy i gdzie usta-
wione są przeszkody, tak, by zawczasu wybrać 
sobie jak najlepszy punkt widokowy. 

I pamiętajmy o bezpieczeństwie, szcze-
gólnie, gdy chcemy przemieszczać się po 
terenie krosu. Tam, gdzie trasa wyznaczo-
na jest sznurkami, poruszajmy się wzdłuż 
sznurków, zaś jeśli gdzieś trasa konia może 
się skrzyżować z naszą, zawsze najpierw 
sprawdźmy, czy aby nie pędzi na nas ważący 
pół tony wierzchowiec. Nigdy też nie wolno 
stawać celowo na trasie biegu lub skoku ko-
nia, na przykład po to, by zrobić interesujące 
zdjęcie. Biegnący galopem koń nie zawsze 
wyhamuje lub da radę nas ominąć, nie po-
winniśmy też zakłócać jego przejazdu, bo na 
krosie liczy się czas. 
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Próby ujeżdżenia i skoków odbywają się 
z kolei na placach konkursowych. Podczas 
ujeżdżenia na placu wyznaczony jest prosto-
kątny teren - czworobok - po którym poru-
szają się konie.  A ponieważ próba ta wymaga 
od zawodnika i konia ogromnego skupienia, 
widzowie proszeni są o zachowanie, w mia-
rę możliwości, ciszy podczas przejazdów. 
Zresztą nie jest to trudne, bo widząc niemal 
baletowe ruchy konia i niemal telepatyczną 
komunikację między nim a jeźdźcem, sami 
czujemy się dziwnie uspokojeni i skupieni. 

Zawody WKKW można oglądać między 
innymi w Sopocie. Jest to jedyna impreza 
w ramach tej dyscypliny, którą można zoba-
czyć na otwartym terenie w centrum miasta, 
bez konieczności wybierania się do odle-
głych ośrodków jeździeckich. A zatem, ma-
jąc nadzieję, że koronawirus nie pokrzyżuje 
naszych tegorocznych planów, serdecznie 
zapraszam na kwietniowo – majowe zawody 
na Hipodrom   

W
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EQUESTRIAN COMPETITIONS 
– WHAT'S IT ALL ABOUT? 

As horse riding and equestrian sports en-
joy growing popularity, they start to attract 
more and more spectators. If you have not 
been bitten by the horse-riding bug yet but 
you are thinking about attending an eques-
trian competition, have a look at our short 
guide for beginners. 

Part One was dedicated to the most popular 
equestrian discipline – show jumping. With the 
beginning of spring and the open season, get to 
know more about the Eventing (horse trials).

The Eventing is a triathlon, which means 
that three trials in three different disci-
plines – dressage, cross-country and show 
jumping – are held for three days. The final 
result is determined by the individual re-
sults of the trials. 
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It is a truly universal test of the horse and 
the rider’s abilities, and each of the trials re-
quires different skills. Dressage is primarily 
precision, perfect communication between 
the rider and the horse and care for elegance. 
Cross-country is its exact opposite – riders 
cover many kilometres long routes, negoti-
ating hard obstacles. It is a test of strength, 
endurance and courage. Cross-country origi-
nated from hunting runs, hence the dynamics 
and high emotions involved. The third trial – 
show jumping – which is held in an arena, 
is a test of precision and condition after the 
effort of the previous day. 

The second day of the competition, name-
ly cross-country, is particularly popular 
among spectators. This is when the partici-
pants cover many kilometres long routes, 
while the spectators can sit comfortably 
on the grass – preferably with binoculars 
– and observe horses galloping around them. 

The routes are also open to the public, so 
it is a good idea to check the location of the 
route and the obstacles to pick a good viewing 
spot in advance. 

Remember about your safety, especial-
ly if you want to move in the area. Where 

the route is marked with ropes, go along 
the ropes, and where the route can cross 
with yours, check first whether a  half-
tonne horse is not riding straight at you. 
Under no circumstances can you stand 
in the horse’s run or jump route, for exam-
ple, to take an interesting picture. A gal-
loping horse may not stop or manage to 
run around you. Also, you should not dis-
turb its race as the route has to be covered 
within a certain time. 

Dressage and show jumping trials are 
held in the arena. During the dressage, 
horses move around a marked rectangu-
lar area – a square. Since the trial requires 
deep concentration of the horse and the 
rider, the spectators are asked to keep 
quiet, as far as possible, during the rides. 
Besides, it is not a hard thing to do, because 
seeing the ballet movements of the horse 
and almost telepathic communication be-
tween the horse and the rider, the specta-
tors feel strangely calm and concentrated. 

The Eventing is held, among others, in Sopot. 
It is the only event of this discipline that you can 
see outdoors in the city centre, without the 
need to visit distant horse-riding centres. 
Therefore, hoping the coronavirus will not 
jam up our plans for this year, I encourage you 
to attend equestrian competitions at the Sopot 
Hippodrome in April and May.   



TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

iedzimy z chłopakami na odludziu. Pracujemy. 
Wieś jak tysiące innych w Polsce. Trzy spożywcze, 
kościół, fryzjer. Jest nawet i poczta. Dymiące domy 

wzdłuż drogi do Tarnowa. Ludzie dość mili i, mimo że wy-
różniamy się dość znacząco od reszty, właściwie nikt nie 
zwraca na nas większej uwagi. W starym dworku, w któ-
rym zamontowaliśmy całe przewoźne studio, unosi się 
zapach obiadu. Garnki powoli pyrkają na kuchni, a my 
w salonie pracujemy nad materiałem nad nową płytę. Ma 
być przełomowa. 

Nieodłącznym świadkiem naszych zmagań jest 
Damianek, syn gosposi. Damianek ma siedem lat i śledzi 
nas na każdym kroku. Nie wstydzi się nikogo, gra na kolej-
nych instrumentach, pyta o wszystko, co tylko przyjdzie 
mu do głowy i śmiało wygłasza sądy na temat tego, co się 

S

dookoła niego dzieje. Po kilku dniach, podczas których 
Damianek zdążył się zaznajomić ze sporą częścią ma-
teriału, pytam go ni z tego, ni z owego która z piosenek 
jego zdaniem jest najlepsza. Damianek bez chwili waha-
nia wskazuje na jedną z nich. Zbity z tropu bijącą od nie-
go pewnością, dopytuję dlaczego. Damianek, patrząc na 
mnie z niejakim politowaniem, odpowiada – dlatego, że 
jest najgłośniejsza. Przez chwilę próbuję mu tłumaczyć, że 
to tylko kwestia proporcji, ale im dłużej to trwa, tym bar-
dziej rozumiem jak bardzo błądzę. W końcu się zamykam, 
a Damianek wraca do mamy. Proporcje nie mają dziś żad-
nego znaczenia. Wypaczyły się, zatraciły lub zostały wy-
koślawione tak, że w niczym już nie przypominają dawne-
go porządku. I to mały Damianek ma rację. Najlepsze jest 
to, co najgłośniejsze. Reszta nie ma znaczenia.   
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LET’S GET LOUD

We are in the middle of nowhere, working. A village like 
thousands of others in Poland. Three grocery stores, 
a church and a hairdresser’s. There is even a post office. 
Smoking chimneys along the road to Tarnów. The locals 
are quite nice, and even though we stand out from the 
rest, nobody pays too much attention to us. The deli-
cious smell of dinner fills the old manor house, where 
we installed our mobile studio. Pots are bubbling on the 
stove, and we are working on the material for our new al-
bum in the living room. It is going to be a breakthrough. 

Damianek, our landlady’s son, is an inseparable wit-
ness to our efforts. Damianek is seven years old and fol-
lows us every step of the way. He is not shy of anybody, 
plays our instruments, asks about whatever comes to 
his mind and boldly voices his opinions on everything 
happening around him. After a few days, during which 
Damianek managed to get to know a large part of our 
material, I ask him out of the blue which songs he likes 
the most. Damianek answers without a second thought. 
Baffled by his confidence, I ask why. Damianek gives me 
a pitying look and says, because it is the loudest one. For 
a moment, I try to explain that it is only a matter of pro-
portions, but the longer it takes, the more I understand 
how wrong I am. In the end, I give up and Damianek 
goes back to his mum. Nowadays, proportions are of no 
importance. They have been lost or distorted to such 
an extent they are nothing like the old ways. And little 
Damianek is right. The loudest is the best. The rest 
does not matter.  

LET'S GET
LOUD 
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CHWILA PRZYJEMNOŚCI 
Z PORSCHE CAYMANEM
PRACA POTRAFI BYĆ CZASAMI BARDZO SATYSFAKCJONUJĄCA. NAJBARDZIEJ WTEDY, GDY 
NIESPODZIEWANIE DOWIADUJESZ SIĘ , ŻE ZA PARĘ GODZIN BĘDZIESZ JEŹDZIĆ PORSCHE. 
TRAFIŁEM NA 718 CAYMANA. AUTO, KTÓRE W PEWNYM SENSIE JEST ESENCJĄ MARKI.

TEKST I ZDJĘCIA Jan Wiewiór
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zęsto o modelu 718 Cayman mówi się, że 
jest to tak zwane „baby 911”. I tak, i nie. 
Cayman oczywiście od razu daje feeling 

znany tylko tym osobom, które prowadziły 
Porsche - bo jest to doświadczenie, które trud-
no nabyć za kierownicą jakiegokolwiek innego 
auta. Ma więc nieco cech 911, lecz mimo wszyst-
ko nie podpisywałbym Caymana tuż obok, lub 
pod jej starszym bratem. Pozostawiłbym go ra-
czej w oddzielnej rubryce. 

Przede wszystkim, Cayman różni się nie-
mal całkowicie, jeśli chodzi o akustykę. 
Downsizing bywa irytujący, bo turbodo-
ładowane 2 litry nie mają nawet podejścia 
do chociażby 3 litrów z 911. Mimo tego, 

JAN
WIEWIÓR

Redaktor Anywhere.pl, 
miłośnik motoryzacji, z naciskiem na JDM’y. 
Pasjonuje go kultura kraju kwitnącej wiśni, 
a w szkole wolał czytać mangi niż lektury. 
Wciąż student dziennikarstwa, pesymista, 
dodatkowo filmujący i fotografujący. 

718 Cayman był niesamowicie responsyw-
ny i zrywny niezależnie od obrotów. Potrafił 
się zachować w korku i przy tym nie palił nie 
wiadomo jak dużo. 

Cayman nie był ani zbyt brutalny, ani zbyt 
łagodny. Według mnie był idealnie wyważony 
pod kątem zachowania. Przyjemnie prowa-
dził się po dosyć mocno zatłoczonych ulicach 
Sopotu, do którego swoją drogą bardzo dobrze 
pasował. Agresywna linia i przednie reflekto-
ry, które wpatrują się we wszystko niczym … 
kajman (czyli mały krokodyl). W środku nie 
dało się odczuć, że nie siedzimy w Porsche. 
Nawet, gdyby zakryć logotyp marki, to i tak 
każdy by się zorientował w jakim aucie siedzi.

C

C AY M A N  O C Z Y W I Ś C I E  OD 
R A Z U  DA J E  F E E L I NG  Z N A N Y 
T Y L KO  T Y M  O S OB OM ,  KT ÓR E 
PROWA DZ I ŁY  P OR S C H E  -  B O  J E S T 
T O  D O Ś W I A D C Z E N I E ,  KT ÓR E 
T RU D NO  N A BYĆ  Z A  K I E ROW N IC Ą 
JA K I E G OKOLW I E K  I N N E G O  AU TA
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Analogowe zegary? Są. Stoper? Jest. 
Wejście na płyty CD? Jest! Nie pamiętam, 
kiedy siedziałem w bardziej nostalgicznej 
kabinie. Otulony w bardzo wygodnym, ale 
i spełniającym swoją rolę przy wyższych 
prędkościach fotelu, sunąłem ulicami zat-
kanego Sopotu. Cayman zaś jakby nic sobie 
nie robił z tego, że pada i prawie wszędzie 
są korki. Bardzo starał się zapewnić mi jak 
największą radochę za kierownicą. 

Wydaje mi się, że model 718 Cayman 
to Porsche dla każdego. Nie wymaga zbyt 
dużo od kierowcy, ale również potrafi 
ugryźć, jako że 300 km i 380 Nm momen-
tu obrotowego trafiają na tylnią oś. Jest 
bardzo wygodne, komfortowe, lecz gdy 
tylko tego zechcemy, stanie się szty wny 
i  agresy wny. W  bardzo dużym skrócie, 
Cayman to Porsche w pigułce. Od układu 
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Porsche 718 Cayman is often called baby 
911. Well, yes and no. Of course, right 
from the start, Cayman gives you the feel-
ing known only to those who have driven 
a  Porsche – a  thrill hard to experience 
behind the wheel of any other car. It has 
certain features of 911 but still, I would not 
put Cayman next to 911 or under it. I would 
rather put it in a separate category. 

First of all, Cayman is completely different 
in terms of acoustics. Downsizing is some-
times irritating, because the 2-litre turbo-
charged engine cannot hold a candle to 911’s 
3-litre engines. Still, 718 Cayman was highly 
responsive and nippy irrespective of rpm. It 
ran smoothly in a traffic jam, and its consump-
tion was not beyond average. 

Cayman was neither too brutal nor too 
mild. In my opinion, it was perfectly bal-
anced. It was pleasant to drive along crowd-
ed streets in Sopot, and it fitted the picture 
perfectly, by the way, with its aggressive 
line and front lamps, gazing at everything 
around it like… a caiman (a small croco-
dile). When I got in, I instantly felt I was sit-
ting in a Porsche. Even without the Porsche 
logo, everyone would know what car it was.

Analogue clocks? Check. Timer? Check. 
CD Player? Check! I do not remember sit-
ting in a more nostalgic cockpit. Seated 
in a  very comfortable seat, fulfilling its 
role at higher speeds, I was driving along 
the jammed streets of Sopot. Cayman, on 
the other hand, did not seem bothered by 
the rain or traffic jams. It did its best to 
make my driving experience as enjoyable 
as possible. 

I believe that 718 Cayman is a Porsche 
model for everyone. It does not require too 
much of the driver but can bite as well since 
its 300 hp output and 380 Nm torque go to 
the rear axle. The vehicle is very comfort-
able but it can also become rigid and ag-
gressive if you want to. Basically, Cayman 
is Porsche in a nutshell. From its steering, 
suspension, drive, and engine to its com-
fortable interior. The manufacturer from 
Stuttgart has made a car that will fit practi-
cally everyone’s taste.

The experience of driving a Porsche is in-
describable, and I was driving Cayman only 
for an hour. It really hurt when I had to give 
the keys back to Ms Karolina Łukaszewska 
from Porsche Centre Sopot…   
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kierowniczego, zawieszenia, napędu, silni-
ka po komfort we wnętrzu. Producent ze 
Stuttgartu stworzył auto, w którym dobrze 
się odnajdzie praktycznie każdy.

Sam urok prowadzenia Porsche jest nie 
do opisania, a w Caymanie siedziałem tylko 
godzinę. Oddanie kluczyków Pani Karolinie 
Łukaszewskiej z Porsche Centrum Sopot 
było niestety bardzo bolesne…   

ENGLISH 

A MOMENT OF PLEASURE WITH 
PORSCHE CAYMAN

Work can be very rewarding. Especially when, all of 
a sudden, you hear you are going to drive a Porsche 
in a few hours. It was 718 Cayman. A car which, in 
some sense, is the essence of the make.

PRODUC E N T  Z E  S T U T T G A RT U 
S T WOR Z Y Ł  AU T O,  W   KT ÓRY M 

D OB R Z E  S I Ę  OD N A J DZ I E 
PR A KT YC Z N I E  K A Ż DY.
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ROZMOWY W OCZEKIWALNI
PIENIĄDŹ LEZY. . . W ZIEMII

iedyś na wsi matka mu powiedziała, że zie-
mia żywi. Przecież to było niedorzeczne. 
Ziemia odziedziczona po ojcu była zapadli-

skiem, które po wiosennych roztopach zamieniało 
się w jedno wielkie błoto. Druga część pola była po-
łożona na wzgórzu, które orali koniem, ponieważ 
żaden traktor URSUS nie był w stanie tam wjechać. 
Byli więc biedni, bo żywicielka ziemia do uprawy 
była ekstremalnie trudna. 

Szkoda, że nie mógł mamie pokazać, że jednak 
miała rację. Żył z ziemi, bo skrywała prawdziwe 
skarby. Zwykł mówić, że pieniądz nie leży na ulicy, 
a właśnie w piachu wydm, sztolni dawnej kopalni, 
czy w lasach Wrzeszcza. Był człowiekiem kretem. 

MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

K Za to co wyciągnął z ziemi w osławionym 
rejonie Wałbrzycha, kupił wielką działkę 
w leśnym odcinku ul. Jaśkowej Doliny z do-
mem, który się wydawał idealnym do celu, 
który sobie postawił. Tutaj była jego baza. 
Pieszczotliwie nazywał ją kopcem kreta, 
kiedyś zobaczył taką reklamę w telewizorni 
- pasowało świetnie. Przed domem parko-
wało auto, którym poruszał się na co dzień. 
Odważne, trochę przypominało jego same-
go – człowieka kreta. Trzymał się tej marki 
od lat. Kiedyś po koncercie Maleńczuka, 
w którym jak zwykle czekał na utwór "Synu", 
w którym Maciej opowiadał o życiu w luk-

R O Z M O W Y  W  O C Z E K I W A L N I . . .

susie, lexusie – poszedł do salonu tej marki 
w Gdańsku Oliwie, twierdząc, że ta historia tej 
piosenki, przypominała mu jego własną. 

Przypomniał sobie, jak wszedł do salo-
nu LEXUS'a zaraz po skończonej robocie. 
Ubłocone z dodatkiem psiej kupy, wysokie 
taktyczne buty, jakich używają służby spe-
cjalne Mossadu, połączył z t-shirtem, który 
był tylko raz biały, kiedy kupił go gdzieś 
w Mediolanie w ordynarnie drogim butiku. Na 
twarzy miał szczególny instagramowy maki-
jaż - podkład z pyłu z przedwojennej cegły, po-
liczki zaś rozświetlał mu jego własny pot. 

Niczym niespeszona obsługa zaprezento-
wała mu kilka modeli. Na górze salonu w części 
biurowej, zastanawiano się czy klient będzie 
w stanie obsłużyć telefon z tak dużą warstą 
zaschniętego osadu  na rękach. Odpowiedź 
pojawiła się szybko. Już po chwili, szefowa 

oznajmiła z dumą – zobaczcie, nasz klient 
zrobił przelew z telefonu, co prawda najpierw 
musiał zmyć błoto z paluchów, bo ekran nie re-
agował na dotyk, ale nasza Pani Kasia wskaza-
ła mu delikatnie łazienkę. Zaksięgowano 600 
000 szefowo za tego malinowego LC w wersji 
cabriolet - oznajmił interkom księgowego.  
– Ach – włączyła się znów Kasia – chyba się 
zakochałam – to 100 % samiec bez rurek i bro-
dy, bez latte w ekologicznym kubku. Ciekawe 
do jakiego zadania spacjalnego, potrzebuje 
taki nieszablonony wóz, to człowiek zagadka 
- szepnąła rozmarzona. 

Szybko zrzucił miłe wspomnienia do kosza 
pamięci. Miał teraz głowę zaprzątniętą czymś 
innym. Do jego ogrodu, na tyłach ul. Jaśkowa 
Dolina, wjechała podwyższona wojskowa 
zielona ciężarówka STAR, wyglądającą jak 
z prawdziwego demobilu. 

Czekał. Nic się nie działo. Nagle, 
z  tyłu pojazdu, delikatnie i  subtelnie za-
częła otwierać się specjalna winda, ta którą 
często widzimy na samochodach dostaw-
czych, które wożą ciężkie kontenery 
z  napojami. Platforma płynnie zjechała 
za ziemię, kryjąc coś pod siatką z kamu-
flażu wojskowego. Z cienia wyszli ci dwaj. 
Skośnoocy, niscy, z niespotykaną szero-
kością barków. Ich oczy dosłownie świeci-
ły, a może to był efekt jego niesamowitej 
ekscytacji.

-Вот ваш пакет. Там нет никакого 
воздействия. Надо просто следить за 
температурой, она 25 градусов и не более. 
Widząc jego zakłopotanie, drugi Azjata, 
przetłumaczył łamaną polszczyzną. - Ma to, 
co chciałeś. Nie emituje. Ważna temperatu-
ra. Bardzo.

Drugi z przybyszy w tym czasie odpalił 
mały wózek widłowy, wyjechał z przesyłką 
do wnętrza ogromnego garażu. Nawet się 
nie pożegnali, tylko bez emocji wsiedli do 
ciężarówki i odjechali. W lusterku zauwa-
żył, jak zdjęli z twarzy profesjonalne siliko-
nowe maski.

Podwiesił przesyłkę na specjalnym wy-
sięgniku zakotwionym w wysokim stropie 

(...) P ODW I E S I Ł  PR Z E S Y Ł K Ę  N A  S PE C JA L N Y M 
W YS I Ę G N I K U  Z A KO T W IO N Y M  W  W YS OK I M 
S T ROPI E  G A R A Ż U.  T O  BY Ł  AT OMOW Y 
R E A KT OR  WS P OM AG A JĄC Y  Z A S I L A N I E 
W E N T Y L AC J I ,  KT ÓRY  PE Ł N I Ł  K I E DYŚ 
S WO JĄ  WAC H T Ę  N A  Ł ODZ I  P ODWOD N E J. 
M A ŁY,  A L E  W Y DA J N Y.  Z  DATĄ  PR Z Y DAT N O Ś C I 
D O  UŻ YC I A  D O  209 0  ROK U.  W YS TA RC Z Y.  (...)

garażu. Obniżył ją, weszła dokładnie w otwo-
ry montażowe. Silnik kreta, znalazł się na 
swoim miejscu. Przejechał jeszcze po nim 
detektorem, nic, cisza, żadnego skwiercze-
nia. Zabezpieczony lepiej niż w jaskini, w któ-
rej miał czekać na koniec świata. On dał mu 
nowe życie. 

To był atomowy reaktor wspomagający 
zasilanie wentylacji, który pełnił kiedyś swoją 
wachtę na łodzi podwodnej. Mały, ale wydajny. 
Z datą przydatności do użycia do 2090 roku. 
Wystarczy.

Przodem do precyzyjnie wyciętego otwo-
ru w betonowej ścienia garażu stał ON. Kret. 
Tuba wykonana z aluminium lotniczego, z po-
tężnym wiertłem z przodu. Szkło kabiny, po-
chodziło z myśliwca F16, odporne na wysokie 
temperatury, jakie miały panować. W ziemi 
naturalnie. Jego maszyna do sięgania po zako-
pane skarby.

Był dokładnie taki jak 35 lat temu, zoba-
czył go na okładce komiksu Papcia Chmiela 
„Tytus, Romek i A'Tomek”. Tyle tylko, że teraz 
był prawdziwy. 

Wszystko stało się tak nagle. W niecałe 
10 sekund śruba osiągnęła swoją prędkość 
obrotową, by podobnie jak maszyna drążąca 
tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku, wykonać 
swoją pracę. Wbił się z łatwością w ziemię, ry-
jąc na bezpiecznej głębokości kilku metrów 
pod korzeniami wrzeszczańskich drzew. 
Wysunął się na wzgórzu Podleśnej Polany 
niedaleko III Liceum Ogólnokształcącego 
tak zwanej „Topolówki”. Na konsoli zapi-
kał alarm. Dlaczego teraz? Lecz czerwona 
dioda była nieubłagana. Ktoś naruszył strefę 
domu i ogrodu jednocześnie. 

Przeprosił w  myślach dżdżownice za 
zakłócenie spokoju i ruszył w stronę małe-
go stawku, który niedawno siłami miasta 
zamienił się na niewielki skwer wypo-
czynkowy na rogu ulic Jaśkowa Dolina i Na 
Wzgórzu. Zostawił Kreta w  stawie, zimna 
woda pobudziła go do działania. Przez spe-
cjalną aplikację – lornetkę w swoim smart-
fonie, zobaczył jak tych dwóch znanych mu 
już „kurierów” – wynosi jego najważniejszą 
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a vulgarly expensive boutique. He was wear-
ing Instagram-like make-up – the foundation 
from the pre-war brick dust and cheeks high-
lighted with his own sweat.

The unabashed staff presented him sever-
al models. Upstairs, in the office part of the 
showroom, the staff wondered whether the 
client would be able to use the phone with so 
much residue on his hands. The answer came 
quickly. After a while, the boss proudly said, 
look, our client made a transfer with his 
phone; well, he had to wash off the mud from 
his fingers first, because the screen did not 
respond, but our Kasia showed him where 
the restroom was. ‘600 000 drawn for the 
raspberry LC in the convertible version,’ an-
nounced the accountant’s intercom. ‘Oh,’ 
Kasia joined in again. ‘I think I’m in love. 
He’s a 100% man, without skinny jeans and 
beard, without a latte in an eco-friendly cup. 
I’m wondering for what mission he’s buying 
such an original car. It’s a man of mystery,’ 
she whispered dreamily.

skrzynię – właściwie lotniczy kontener, 
używany kiedyś do części zamiennych do 
bombowca CASA. 

Ruszyli autem z  wypożyczalni, ryjąc jak 
jego piękny trawnik. Wskoczył efektownie do 
Lexusa, momentalnie namierzając skrzynię 
zaopatrzoną w zdublowany GPS. Zaczął po-
dać deszcz, więc instynktownie przekręcił 
jedną z designerskich manetek wystających 
z osłony zegarów. Jechali ul. Migowską w stro-
nę Moreny, efektownie skacząc na jej progach 
zwalniających. Teraz pomyślał, uderzając 
precyzyjnie w lewą stronę zderzaka ściganego 
auta. Rozległ się suchy trzask, a potem auto 
złodziei koziołkowało, by pokryć się pierzyn-
ką otwartych kurtyn i poduszek powietrz-
nych. Zaparkował Lexusa na jezdni, która 
mieniła się mieszkanką kolorów - wypływają-
cych płynów ustrojowych z rozbitego pojazdu 
skośnookich.  - O, zhivyye vory, nikogda ne 
delayte etogo snova, potomu chto ya pere-
dam vashemu bossu yego gruz s otkrytym 
reaktorom – coś pamiętał z tego pięknego 
przecież języka *

DWA DNI PÓŹNIEJ W SALONIE 
LEXUS TRÓJMIASTO
- Dzień dobry. Szukam Pani Kasi, mam potrze-
bę blacharską. Taka, taka... szkoda parkingo-
wa do zrobienia.  

*O, żywi złodzieje, nigdy więcej tego nie 
róbcie, bo przekażę waszemu szefowi jego ła-
dunek z otwartym reaktorem. 

Wszelkie postacie i wydarzenia, które 
miały miejsce w opowiadaniu są fikcją li-
teracką. Klinika stomatologiczna Perfect 
Smile Clinic Wrzeszcz odwrotnie, jest jak 
najbardziej prawdziwa. Lexus Trójmiasto, 
jest też jak najbardziej realny, szukajcie 
tego salonu, gdzie strój szczęśliwie nie 
rekomenduje Klienta w Gdańsku Oliwie, 
obok słynnej hali widowiskowej. 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM 
CONVERSATIONS IN THE WAITING 
ROOM – MONEY GROWS… IN THE 
GROUND

Once, in the countryside, his mother told him 
the land fed them. It was nonsense. The land 
inherited from his father was a shallow hole, 
which turned into one big mud after the spring 
melt. The other part of the field was located on 
a hill, which they would plough with a horse, 
because none of URSUS tractors could get 
there. They were poor, because the land that 
fed them was extremely hard to farm.

It was a pity he could not show his mum she 
was right. He lived off the land as it hid price-
less treasures. He used to say money does not 
grow on trees but in the sand of dunes, a drift 
of a former mine, or the forest in Wrzeszcz. He 
was a mole man.

For what he had found in the ground in the 
famous Wałbrzych region, he bought a huge 
plot in the forest section of Jaśkowa Dolina 
Street, with a house that seemed perfect for 
his goal. It was his base. He called it a molehill; 
he once saw such a commercial on TV – it fit-
ted the picture perfectly. Outside the house, 
he kept the car he used every day. It was bold, 
a bit like him – a mole man. He stuck with that 
make for years. Once, after Maleńczuk’s con-
cert, where he went for the song Synu as usual, 
where Maciej sings about life in luxury, Lexus, 
he went to the Lexus showroom in Gdańsk 
Oliwa because he believed the story in the 
song reminded him of his life.

He remembered when he entered the 
Lexus showroom right after work. He was 
wearing high tactical boots, used by Mossad 
special forces, covered with mud and dog 
poop and a T-shirt, which was white only once, 
when he bought it somewhere in Milan, in 

(...) PR Z Y P OM N I A Ł  S OB I E ,  JA K  WS Z E D Ł 
D O  SA L O N U  L E X U S 'A  Z A R A Z  P O 

S KO Ń C Z O N E J  ROB O C I E .  U B Ł O C O N E 
Z  D ODAT K I E M  P S I E J  K U P Y,  W YS OK I E 
TA KT YC Z N E  B U T Y,  JA K IC H  UŻ Y WA JĄ 

S ŁUŻ BY  S PE C JA L N E  MO S SA DU,
 P O Ł ĄC Z Y Ł  Z  T- S H I RT E M ,  KT ÓRY 
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He shook off good memories. He was pre-
occupied with something else. A high, green 
military STAR lorry, like an army surplus, 
drove into his garden, in the back of Jaśkowa 
Dolina Street.

He was waiting. Nothing was happening. 
All of a sudden, in the back of the lorry, a spe-
cial lift, which can often be seen on delivery 
vehicles transporting heavy containers with 
beverages, started to open delicately. The 
platform smoothly came to the ground, hid-
ing something under the camo netting. Two 
guys went out of the shadows. Slant-eyed, 
short, unusually broad-shouldered. Their 
eyes were practically glowing, or perhaps it 
was his extreme excitement.

-Вот ваш пакет. Там нет никакого 
воздействия. Надо просто следить за 
температурой, она 25 градусов и не более.
Seeing his confusion, the other Asian trans-
lated it into broken English. ‘He has what you 
wanted. Does not emit. Temperature impor-
tant. Very much.’

The other stranger switched on a small 
forklift and took the parcel to the huge garage. 
They did not even say goodbye but coolly got 
into the lorry and drove away. In the mirror, he 
saw them take off professional silicone masks.

He hung the parcel on a  special arm 
anchored in the high garage ceiling. He 
lowered it; it perfectly fitted the mounting 
holes. The mole engine was in place. He ran 
a detector through it once again; nothing, 
silence, no sizzling. Secured better than in 
the cave where he was supposed to wait for 
the end of the world. It gave him a new life.

It was a nuclear reactor powering the 
ventilation, formerly used on a submarine. 
Small but efficient. With an expiration 
date of 2090. Sufficient.

Facing the precisely cut hole in the con-
crete garage wall, there IT was. The mole. 
The tube made of aerospace aluminium, 
with a huge drill bit. The cabin glass was 
from an F16 fighter plane and was resistant 
to high temperatures that were to come. 

Under the ground, naturally. His machine 
for digging up buried treasures.

It was the same as 35 years ago when he 
saw it on the cover of Papcio Chmiel’s ‘Tytus, 
Romek and A’Tomek’ comic book. Except 
that now it was real.

Everything happened so fast. In less 
than 10 seconds, the drill bit reached its 
speed to carry out its task like the machine 
boring a  tunnel under the Dead Vistula 
River in Gdańsk. He dug into the ground, 
boring a few metres under the roots of trees 
in Wrzeszcz. He came to the surface on the hill 
of Podleśna Polana, near High School No 3, 
aka Topolówka. The alarm went off. Why 
now? The red diode was beeping mercilessly. 
Someone trespassed into the house and gar-
den zone.

He apologised to the earthworms silently 
for disturbing their peace and headed towards 
a small pond, recently turned into a small 
green area at the corner of Jaśkowa Dolina 
and Na Wzgórzu Streets. He left the mole 
in the pond. The cold water refreshed him. 
Using a special app – binoculars in his smart-
phone – he saw the two ‘delivery guys’ taking 
away his priceless box, namely an aerospace 
container, once used for CASA bomber parts.

Their rented car destroyed his beautiful 
lawn. He jumped swiftly into his Lexus, instant-
ly locating the box equipped with a double GPS. 
It started to rain, so he instinctively turned 
one of the designer levers, sticking out of the 
clock cover. They were driving along Migowska 
Street towards Morena District, jumping on its 
speed bumps. Now, he thought, crashing into 
the left side of the bumper of the chased car. He 
heard a dry crack, then the thieves’ car rolled 
over to cover with open curtains and airbags. 
He parked his Lexus on the road, glistening col-
ourfully with liquids coming out of the crashed 
vehicle of the slant-eyed thieves. ‘O, zhivyye 
vory, nikogda ne delayte etogo snova, poto-
mu chto ya peredam vashemu bossu yego 
gruz s otkrytym reaktorom,’ he remembered 
something in that beautiful language.*

TWO DAYS LATER IN LEXUS 
TRICITY SHOWROOM*
Hello. I’m looking for Ms Kasia, I need body-
work. It’s a… a little dent to fix.

*Oh, living thieves, never do that again, 
because I will give your boss his cargo with an 
open reactor.

All characters and events depicted in this 
story are entirely fictitious. As opposed to 
Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, which is ab-
solutely real. Lexus Tricity is real, too. You 
will find the showroom where the outfit luck-
ily does not recommend the client in Gdańsk 
Oliwa, next to the famous event hall.  
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

EWA THOMPSON, „ZROZUMIEĆ 
ROSJĘ. ŚWIĘTE SZALEŃSTWO 
W KULTURZE ROSYJSKIEJ”, , 
WYD. TEOLOGIA POLITYCZNA, 
WARSZAWA 2019

Któż z  nas nie słyszał, że Rosja to nie kraj, 
tylko stan umysłu? Tę sentencję – która naj-
częściej służy Polakom jako rekompensata za 
strach przed siłą wschodniego sąsiada – moż-
na uznać za motto książki Ewy Thompson 
„Zrozumieć Rosję”. Autorka stawia w niej 
tezę, że na rosyjskim rozumieniu prioryte-
tów społecznych, a zwłaszcza moralności 
i niemoralności, mądrości i głupoty, świę-
tości i grzechu, patriotyzmu i obojętności 
na dobro wspólne, potężny ślad odcisnęła 
powszechna i wielowiekowa akceptacja 
dla świętego szaleństwa, praktykowanego 
przez tzw. jurodiwych. 

duchowość Rosjan oraz ich wizję porządku 
społeczno-politycznego. Określając, co praw-
dziwe i moralne, co zaś nie, Rosjanie polegają 
bardziej na intuicji niż na logice. Umniejszają 
znaczenie rozumu. Podkreślają moralne zna-
czenie bierności i potulności, kompensując 
ją bezlitosną agresywnością, skierowaną do 
zewnątrz. Hołubią oddanie tradycji, gardząc 
strukturami społeczeństwa, za którymi nie 
stoi władza polityczna. Czystości rosyjskich 
serc i celów towarzyszą nieczyste sposoby 
ich osiągania. Serdeczność i troskliwość 
w relacjach osobistych wiąże się w Rosji 
z równoczesnym nieprzywiązywaniem wagi 
do legalnych gwarancji przestrzegania praw 
człowieka w społeczeństwie, wreszcie rosyj-
ska skłonność do podziwu i przyjacielskości 
łatwo przemienia się w podejrzliwość i niena-
wiść do wszystkich, którzy „nie są nasi”.   

ENGLISH 

SARAMONOWICZ’S READING LIST: 
RUSSIANNESS AS FOOLISHNESS

Who among us has not heard that Russia is 
not a country but a state of mind? This sen-
tence – which Poles most often use to com-
pensate for their fear of the power of their 
eastern neighbour – can be considered a mot-
to of Ewa Thompson’s book, Understanding 
Russia. The author advances a thesis that the 
Russian understanding of social priorities, in 
particular morality and immorality, wisdom 
and stupidity, holiness and sin, patriotism and 
indifference to the common good, was heav-
ily impacted by a common and centuries-old 
acceptance of holy foolishness practised by 
the so-called Fools for Christ.

Ewa Thompson claims that this centu-
ries-old formation mechanism had a huge 
impact on the Russian culture and, conse-
quently, the spirituality of Russians and 
their vision of social and political order. While 
determining what is real and moral and what 
is not, Russians rather follow their intuition 
than logic. They underestimate the signifi-
cance of reason. They stress the moral signifi-
cance of passiveness and meekness, compen-
sating it with cruel aggressiveness directed 
outwards. They cherish tradition and disdain 
social structures which are not based on po-
litical power. The purity of Russian hearts 
and goals goes hand in hand with devious 
ways of their achievement. In their personal 
relations, Russians are warm and attentive, 
while at the same time, they do not care 
about the legal guarantees of human rights 
in society. Finally, the Russian tendency 
to admiration and friendliness easily turns 
into suspiciousness and hatred towards 
everyone who ‘is not one of us’.   
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Nie jest prosto wytłumaczyć, kim byli 
jurodiwi. Tłumaczy się ten zwrot jako „boży 
szaleńcy” na opisanie ludzi, których Rosjanie 
uznają za naznaczonych świętością. Trzeba 
przy tym zaznaczyć, że jurodiwi znacznie się 
różnili od starożytnych pustelników z Egiptu 
i Synaju czy też średniowiecznych mnichów 
z zachodnich zakonów o surowej regule. Nie 
żyli na uboczu, nikogo nie starali się nawra-
cać czy uzdrawiać. Wręcz odwrotnie: rosyjscy 
boży szaleńcy lubili pozostawać w centrum 
opinii publicznej, chętnie dopuszczali się czy-
nów uznawanych przez chrześcijan za grzesz-
ne i – jak wynika z mityczno-historycznych 
przekazów – woleli raczej sprowadzać na 
ludzi choroby, niż ich leczyć. Skłonnością 
do gniewu i zemsty oraz szorstkim zacho-
waniem - jakże często przekraczającym li-
mity zdrowia psychicznego - wprowadzali 
przez długie wieki niepokój do rosyjskie-
go życia społecznego.  

Świętym szaleńcom wolno było bowiem 
dopuszczać się grzesznych czynów w imię 
rzekomego rozwoju cnót. Na ich kodeks 
składało się pięć binarnych przeciwsta-
wień: mądrość–głupota, czystość-nieczy-
stość, tradycja-wykorzenienie, łagodność-
-agresja, cześć-szyderstwo, które układały 
się konsekwentnie w pochwałę nielogicz-
ności. Owa nielogiczność opierała się zaś 
nie na głębokiej psychologii lub filozoficz-
nych czy też religijnych dociekaniach, ale 
na biernych akceptowaniu osobliwych 
zwyczajów, a przede wszystkim na uznawa-
niu paradoksalizmu za wartościowy funda-
ment relacji międzyludzkich.  

Ewa Thomspon twierdzi, że ten wielowie-
kowy mechanizm formacyjny wywarł potęż-
ny wpływ na rosyjską kulturę, a przez nią na 

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

ROSYJSKOŚĆ
JAKO SZALEŃSTWO



Który z bohaterów książki „Someone, 
who will love you…” jest Ci bliski? 
Którego Pan nienawidzi?
Nie mogę nienawidzić żadnego z moich boha-
terów, ponieważ oni wszyscy są ludźmi i stara-
ją się, jak mogą. Niektórzy popełniają błędy, 
inni nadal próbują dowiedzieć się, kim mają 
być. Wielu z  nich jest zagubionych. Więk-
szość jednak pogubiła się w sposób, w jaki ja 
też błądziłem. I nic w tym dziwnego; w koń-
cu narodzili się w mojej głowie! Może jednak 
niektórzy czytelnicy będą w stanie rozpoznać 
w nich własne rozterki i się z nimi utożsamić.

Twoje opowiadania są, krótko mówiąc, 
o miłości. Co jeszcze je łączy?
Wszystkie zostały napisane przeze mnie! 

I wszystkie zostały pięknie przetłumaczone 
przez panią Monikę Skowron! I wszystkie są 
bardzo dobre!

A które z tych opowiadań było dla Ciebie 
najtrudniejsze?
Opowiadanie o naukowcu, który trafia do 
świata będącego antytezą rzeczywistości, 
w  jakiej żyje, i  spotyka tam przeciwieństwo 
swojej żony, może było nie tyle najtrudniejsze, 
ile zajęło mi najwięcej czasu i przeszło naj-
więcej poprawek.. Zdarza się, że piszesz 
opowiadanie i nawet nie zdajesz sobie spra-
wy, o czym ono tak właściwie jest, do mo-
mentu gdy przerabiasz je ósmy raz. Tak wła-
śnie było w tym przypadku. Historia była dla 
mnie ciekawa, ale z początku nie wiedziałem 

O MIŁOŚCI 
NAJLEPSZEJ I NAJGORSZEJ RZECZY WE WSZECHŚWIECIE

RAPHAEL BOB-WAKSBERG

TEKST Dominika Rychel  
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siebie i swoją rodzinę w inny sposób. Obawia-
łem się, czy nie wyda się ona zabawna na tle 
znacznie większych, dziwniejszych opowia-
dań w zbiorze, ale niektórzy czytelnicy mó-
wili, że właśnie ta historia podobała im się 
najbardziej.

Czy któreś z opowiadań spotkało się ze 
szczególnie entuzjastycznym przyjęciem 
wśród czytelników? Lub szczególnie 
zaskakującym?
Opinie czytelników zawsze mnie zaskakują 
Wydaje się, że w tym przypadku nie ma jed-
nego faworyta. Mam nadzieję, że zbiór jest na 
tyle zróżnicowany, że każde z opowiadań bę-
dzie dla kogoś tym ulubionym. Zdecydowanie 
wolałbym osiągnąć taki efekt, niż jasno dzie-
lić opowiadania na te najlepsze i najgorsze.

Jakie emocje w związkach 
międzyludzkich najbardziej Pana 
inspirują? 
Wiele z  opowiadań poświęconych jest 
uczuciom, które pojawiają się po początkowej 
fascynacji – w chwili, gdy patrzysz na osobę 
siedzącą po drugiej stronie stołu, złudzenia 
pryskają i zastanawiasz się: „No dobra, co my 
tu mamy?”. 

W podziękowaniach napisałeś o swojej 
żonie: „Około połowę z tych historii 
napisałem, zanim ją poznałem, a drugą 
połowę po naszym spotkaniu, i jestem 
pewny, że gdyby ułożyć je w kolejności, 
w jakiej zostały napisane, można by 
dokładnie wskazać chwilę, w której 
moje serce stało się całością”. W jakim 
stopniu odnosisz się do siebie, a w jakim 
opiera na obserwacjach doświadczeń 
innych osób?
Sam chciałbym to wiedzieć! Przedziwna 
alchemia tworzenia sprawia, że nie zawsze 
wiem, czy właśnie coś wymyślam czy opisuję 
swoje przeżycia. Czasem martwię się, że 

w moich książkach zdradzę o sobie więcej, niż 
bym chciał, ale piękno fikcji polega na tym, że 
nawet jeśli tak się stanie, nikt poza mną nie 
będzie wiedział, co tak naprawdę jest o mnie, 
a co jest zmyślone.    

ENGLISH 

RAPHAEL BOB-WAKSBERG-ABOUT 
LOVE - THE BEST AND WORST THING 
IN THE UNIVERSE

Which character from the "Someone, who 
will love you…" collection do you feel 
close to? Which one do you truly hate?
I cannot hate any of my characters because 
all of them are people, doing the best that 
they can. Some of them make some pretty 
big mistakes and some are still figuring out 
the kind of person they are meant to be. 
Many of them are lost. But most of them are 
lost in ways that I myself have been lost. Of 
course they are; they came from my brain! 
But maybe some readers will be able to 
recognize and relate to some of the lostness 
as well.

Your stories are – in a nutshell – about 
love. What else have they in common?
They were all written by me! And they were 
all translated beautifully by Monika Skowron! 
And they are all very good stories!

Which of the stories was the most 
difficult for you? Why was it so?
I  wouldn’t say it was the most difficult 
necessarily, but the story about the scientist 
that goes to the opposite universe and meets 
the opposite of his wife was written over the 
longest period of time and went through the 
most revision. Sometimes, you write a story 
and you don’t even realize what it’s actually 
about until the eighth time you go through 
it. That’s how it was with this one; I knew it 

was interesting to me but I didn’t know why 
at first. Reading it again later, I noticed a tiny 
detail that I had put in, maybe by accident, 
which suddenly provided a clue to what the 
whole story was supposed to be. I re-wrote it, 
focusing much more on that detail, and the 
context for the story now made sense to me.

You are experimenting with the form in 
these texts: you are writing in verse, you 
become a dog, a woman, a man. What 
was the greatest challenge?
The greatest challenge was when I didn’t 
experiment with form. There is a story in 
here about a teenage girl who goes on a trip 
to Mexico with her parents and her half-brother. 
There really isn’t any gimmick to it; it’s just a story 
about this girl beginning to understand her 
family and herself in a new way. I was nervous 
that it would sit funny in a collection of much 
bigger, wackier stories, but some people have 
told me it’s actually their favorite one.

Is there any story in the book that has 
triggered the most enthusiastic response 
among the readers? Or rather: the most 
unexpected?
I am always surprised by what people like. 
There does not seem to be a clear favorite. 
I hope it is a diverse enough collection that 
every story will be somebody’s favorite. 
I  would much prefer that over a  clear 
consensus as to which stories are the best and 
which are the worst.

Which emotion in the interpersonal 
relationships is the most inspiring for 
you?
A lot of these stories are about what comes after 
the initial rush of falling in love – that moment 
where you look across the table at another 
person and all the illusions are gone and you 
ask, “Okay, so what have we really got here?” 

In the credits, you have written the 
following about your wife: “About half of 
these stories are from before I met her 
and half since, and I’m convinced if you 
lined them all up in the order they were 
written, you could pinpoint the moment 
where my heart became whole”.] To what 
extent are you writing about yourself 
and how much are you basing on the 
observations of people you meet?
I  wish I  knew! The strange alchemy of 
creation is such that I don’t always know if 
I’m making something up or writing about 
myself. Sometimes I worry that I reveal more 
of myself than I mean to in my fiction, but the 
beauty of fiction is that even if I do, nobody 
else knows which parts are really me and 
which parts are made up.    

R A P H A E L  B O B - W A K S B E R G . . .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

dlaczego. Kiedy przeczytałem ją po jakimś 
czasie, zauważyłem drobny szczegół, który 
mógł się w niej znaleźć przypadkowo i który 
nagle stał się kluczem do całej historii. Przepi-
sałem opowiadanie, skupiając się bardziej na 
tym szczególe, i kontekst nabrał sensu.

W swoich tekstach eksperymentujesz 
z formą – piszesz wierszem, stajesz 
się psem, kobietą, mężczyzną. Co było 
największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było nieekspe-
rymentowanie z formą. Jedna z historii opo-
wiada o nastolatce, która jedzie na wycieczkę 
do Meksyku z rodzicami i przyrodnim bratem. 
Nie ma tam drugiego dna; to po prostu histo-
ria o dziewczynie, która zaczyna postrzegać 

ZDJĘCIA Julia Lake
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odejmowanie się pewnych czynności jedynie w odpowied-
niej fazie księżyca powoli przestaje być powodem do zdziwie-
nia i uszczypliwych komentarzy. Coraz więcej z nas oswaja 

się z myślą, że dla wielu osób położenie ciał niebieskich ma nieba-
gatelny wpływ na ich decyzje, nastrój, emocjonalność oraz ogól-
ne samopoczucie. Astrologia przez wiele setek lat uznawana była 
za magiczną naukę, kojarzona z wróżbami, głupotami i zmyślo-
nymi historyjkami, które można przeczytać w pierwszej lepszej 
gazecie. Dzisiaj jednak astrologia wychodzi na prowadzenie i sta-
je się istotną częścią życia osób publicznych oraz tych, które nie 
obnoszą się z jej znajomością i praktyką. Chociaż w dalszym ciągu 
wzbudza wiele podejrzeń i ironicznych uśmieszków, dla wielu staje 
się sposobem na życie. Podpowiada, kiedy warto zaaplikować o pra-
cę, kiedy się z niej zwolnić, kiedy podejmować ważne decyzje finan-
sowe, kiedy jechać na urlop, kiedy uważać na choroby, z kim warto 
nawiązać znajomość, a  jakiego typu osób się w szczególności wy-
strzegać. Jej lwią częścią są oczywiście horoskopy, do których nie-
gdyś przyklejono łatkę „głupot dla gospodyń domowych”, dzisiaj jed-
nak traktuje się je ponownie ze sporą nabożnością i uwagą. Czemu 
właśnie teraz? Przyczyn może być wiele, ale z pewnością jednymi 
z nich jest chęć poszukiwania odpowiedzi, próba znalezienia kom-
pasu, który będzie prowadził przez życie, a także kwestia czasów, 
w jakich obecnie żyjemy. Powrót do natury, do kosmicznej energii, 
do myślenia daleko poza tym, co otacza nas tylko w najbliższym oto-
czeniu, stało się sposobem na wytłumaczenie wielu kwestii, które są 
tak trudne do zinterpretowania. Trend na astrologię to również chęć 
oderwania się od tego, co przytłacza nas tu, na ziemi. 

Bez względu na pobudki, którymi kieruje się ten, kto dał 
się pochłonąć współczesnej astrologii, z tego trendu garściami 
czerpią ci, którzy w porę zdążyli go zauważyć. To przede wszyst-
kim marki odzieżowe, które wyprzedają astrologiczne kolekcje 
co do ostatniej nitki. Doskonałym i  lokalnym przykładem jest 
marka Jessici Mercedes, Veclaim. Jej koszulki ze znakami zo-
diaków sprzedają się w  takim tempie, że obecnie istnieje lista 

JEŚLI HASŁO RETROGRADACJA MERKUREGO NIE 
POWODUJE U CIEBIE LĘKU PRZED TYM, CO WYDARZY 
SIĘ W NAJBLIŻSZYCH DNIACH, OZNACZA TO, ŻE 
NIE WIESZ , CO W TRENDACH PISZCZY. CHOCIAŻ 
HOROSKOPY BYŁY CZĘŚCIĄ „PRASY DLA KOBIET” 
OD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW I CHOCIAŻ KAŻDY 
Z NAS WIE , JAKI MA ZNAK ZODIAKU, W OSTATNICH 
LATACH ASTROLOGIA STAŁA SIĘ TEMATEM NUMER 
JEDEN. W ŻYCIU, W MODZIE I W URODZIE . 

TEKST Malwa Wawrzynek   

P

A S T R O L O G I A  W C H O D Z I  D O . . .

ASTROLOGI A

WC HODZ I  D O 
M A I N S TR E A M U 

ZD
JĘ

CI
E:

 p
ex

el
s.

co
m



F O R  H E R 6 0 – 6 1

ASTROLOGI A JEST 
DZISI AJ MODNA 
I Z PEW NOŚCI Ą 

BĘDZIE 
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oczekujących na konkretne modele. Jessica 
wykorzystała astrologiczny trend w najlep-
szym momencie i stworzyła świetny produkt, 
który zawiera również drugi najważniejszy 
obecnie element: personalizację w postaci 
twojego własnego znaku zodiaku. Tu nie ma 
przypadku, być może Jessica wyczytała ten 
pomysł z gwiazd, a być może po prostu do-
skonale zna się na tym, co robi. Baczne obser-
wacje światowych projektantów i ich kolekcji 
z ostatnich kilku lat z pewnością pomogły 
blogerce przewidzieć sukces swojej kolekcji. 
Już w 2015 roku marka Emilio Pucci zapre-
zentowała prawdziwie astrologiczną kolek-
cję na sezon jesień/zima. Rok później mar-
ka Alexander McQueen stworzyła magiczną 
suknię z płaszczem, która miała być odzwier-
ciedleniem kosmosu. Kreacja zyskała wielu 

fanów, w tym Nicole Kidman, która pojawiła 
się w niej na najważniejszej modowej impre-
zie roku, czyli na Met Gali. Od tego momen-
tu astrologiczny trend regularnie pojawiał się 
w kolekcjach najważniejszych projektantów 

mody. Aż w końcu dotarł do mainstreamu i do 
lokalnych marek, które dzisiaj wykorzystu-
ją jego szczytowy moment w modzie. 

Oprócz ubrań astrologiczne znaki widocz-
ne są również w biżuterii. Naszyjniki z sym-
bolami znaków zodiaku, księżyce, gwiazdy 
w uszach i bransoletki z zawieszką, która na-
wiązuje do astrologii — ten trend mocno za-
znaczył swoje miejsce w ubiegłym roku, ale 
nadal pozostaje jednym z lepszych produk-
tów sprzedażowych. Podobnie sprawa ma się 
w kwestii makijażu. Serial Euforia stał się ko-
palnią inspiracji dla makijażystów, a wszyst-
ko dzięki sporej ilości brokatu, rozświetlacza, 
aplikowanych ozdób i kosmicznej kolorysty-
ce, która podbiła serca fanek i fanów serialu. 
Jak widać, astrologiczny trend ma sporo wer-
sji i można go interpretować na wiele różnych 
sposobów. Dużą popularnością cieszy się 
w Europie Zachodniej i Północnej, a stamtąd 
szybko przenika do polskich influencerek, 
które interpretują go na swój własny sposób. 
Astrologia jest dzisiaj modna i z pewnością bę-
dzie poszerzać swoje wpływy. W końcu zdoła-
ła pozbyć się łatki niepoważności i skojarzeń 
ze starą wróżką, pachnącą zbyt mocnymi per-
fumami, która za 10 zł powie nam, jak będzie 
miała na imię miłość naszego życia. ZD
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CZY WIESZ CZYM SĄ KURZE ŁAPKI ALBO MAŁPI PYSZCZEK? JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ NIEPORZĄDANYCH 
NIEDOSKONAŁOŚCI WIEKU DOJRZAŁEGO SĄ WŁAŚNIE… ZMARSZCZKI. PEWNIE GDZIEŚ JUŻ 
SŁYSZAŁAŚ, ŻE TO PODŁUŻNE ZAGŁĘBIENIA W SKÓRZE, NA KTÓRYCH POWSTAWANIE WPŁYWA WIELE 
CZYNNIKÓW, TAKICH JAK UPŁYWAJĄCY CZAS, SŁOŃCE, CZY NAWET CODZIENNE NAWYKI. 

TEKST Katarzyna Wrona  ZDJĘCIA unplash.com

KURZE ŁAPKI, 
MAŁPI PYSZCZEK 
I ZM A RSZCZKI M A RIONETKI

K U R Z E  Ł A P K I ,  M A Ł P I  P Y S Z C Z E K . . .

łókna kolagenowe i  elastylowe 
ulegają zwiotczeniu, w  wyniku 
czego skóra staje się mniej jędrna. 

Zmarszczki mogą być głębokie lub powierz-
chowne. Wiedziałaś, że niektóre zmarszczki 
mogą być genetyczne? Na przykład te podłuż-
ne, w okolicach szyi. Pojawiają się na skórze 
bardzo szybko i są trudne do usunięcia, na 
pewno zauważysz je również u swojej mamy 
czy babci. Miejmy to już za sobą - jak mówi 
stare porzekadło warto wiedzieć wiele o swo-
ich przyjaciołach, ale najlepiej powinno się 
poznać swojego wroga. Oto 5 najbardziej de-
nerwujących zmarszczek, z którymi każda 
kobieta prawdopodobnie będzie musiała 

się mierzyć i proste sposoby na zmniejszenie 
ich widoczności przy użyciu makijażu.

Zmarszczki mimiczne - powstają w wyni-
ku ruchów mięśni twarzy i mogą pojawić się 
nawet przed trzydziestką! Na pewno je znasz 
- najczęściej dają się zauważyć na czole 
czy w okolicy oczu. Musisz nieustannie dbać 
o odpowiednie nawilżenie, inaczej zmarszcz-
ki będą się pogłębiać. Przesuszenie cery to 
jeden z głównych powodów ich powstawania. 
Pojawiają się często na policzkach albo nad 
górną wargą. Kiedy korektor pod oczami zbie-
ra się w zmarszczkach dodaj do niego odrobi-
nę kremu matującego (2/3 korektora i 1/3 kre-
mu) i wklep opuszkami palców. Delikatnie 

W

przypudruj skórę używając dużego, rozłoży-
stego pędzla, lub w ogóle pomiń ten krok.

Kurze łapki - czyli zmarszczki w kącikach 
oczu. Rozchodzą się promieniście na skronie. 
Zmarszczki pod oczami pojawiają się często 
przy zmianie wagi, tak samo jak cienie i worki 
pod oczami. Pamiętaj, że tam skóra jest naj-
cieńsza i najbardziej wrażliwa. Jeśli skóra pod 
oczami jest opuchnięta, nie nakładaj rozświe-
tlającego, jaśniejszego niż podkład korektora. 
Użyj odcienia w tym samym kolorze co pod-
kład i przypudruj skórę. 

Zmarszczki palacza - nie palisz? To nie 
ma znaczenia! Zmarszczki nad górną, cza-
sami nawet wokół dolnej wargi powstają 

Z M A R SZ C Z K I  M I M IC Z N E 
-  P OWSTA JĄ  W   W Y N I K U 
RUC HÓW  M I Ę Ś N I  T WA R Z Y 
I   MO G Ą  P O JAW IĆ 
S I Ę  NAW E T  PR Z E D 
T R Z Y DZ I E ST K Ą!  
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nawet wtedy, gdy masz zwyczaj picia przez słomkę. 
Mogą też być skutkiem niewłaściwej pielęgnacji 
ust lub nadmiernej ekspozycji na słońce. Pamiętaj, 
żeby w tym przypadku nigdy nie nakładać rozświe-
tlacza w okolicy ust!

Małpi pyszczek - tych zabawnych nazw jest jeszcze wię-
cej! Te zmarszczki biegną od skrzydełek nosa do kącików 
ust, podczas gdy…

Zmarszczki marionetki - to te poniżej kącików ust bie-
gnące w dół, pionowo okalają brodę. Trik na pozbycie się 
ich to nałożenie idealnie na zmarszczkę o ton jaśniejsze-
go korektora (możesz wybrać produkt w ołówku, aby być 
bardziej precyzyjnym). Jasny kolor uwypukla, więc zagłę-
bienia staną się mniej widoczne. 

Jesteś przerażona? Nie martw się, większość z tych 
niedoskonałości można łatwo ukryć przy pomocy ma-
kijażu, a niektórym niemal całkowicie zapobiec - nawet 
w wieku dojrzałym. To, czy w ogóle się pojawią zależy 
w dużej mierze od rodzaju twojej skóry oraz odpowied-
nio dobranych kosmetyków i nawyków pielęgnacyjnych. 
Pamiętaj, że jednym z  głównych sprawców twoich 
zmarszczek jest właśnie słońce. Niestety zdarza się, że 
towarzyszą im również przebarwienia. Aby ich unik-
nąć, nakładaj filtr przeciwsłoneczny codziennie, nieza-
leżnie od pogody.  
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intydż” polega na noszeniu rze-
czy z  innej epoki albo stylizo-
wanych na takie oraz łączeniu 

stylów pochodzących z różnych minionych 
epok. Ubrania ‘vintage’ to te z poprzed-
nich dekad albo starsze niż 20 lat - zatem 
powinny to być rzeczy wysokiej jakości, 
mało podatne na zniszczenia, takie którym 
upływ czasu nadaje szlachetności. Obec-
nie słowem tym określa się produkty, któ-
re jedynie nawiązują do poprzednich epok 
– pamiętajmy, że moda nie stoi w miejscu 

i  kopiowanie stylówek naszych babć 1:1 
może nas bardzo postarzyć. Vintage nie 
stroni natomiast od zestawieńawangardo-
wych i szokujących, to styl dla osób szuka-
jących swych korzeni i chcących pokazać 
swój indywidualizm, które nie boją się po-
łączyć elementów garderoby z drugiej ręki 
bądź pamiątek rodzinnych z najnowszymi 
trendami. Dopiero fuzja starych ubrań 
z duszą i nowoczesnych modowych eksce-
sów składa się na szlachetną wytrawność 
określaną mianem ‘vintage’.

ZESTARZEĆ SIĘ JAK 

DOBRE WINO 
CZ Y LI V I NTAGE U BR A NI A    
Z HISTOR I Ą W TLE

„W

Z E S T A R Z E Ć  S I Ę  J A K  D O B R E  W I N O . . .

TEKST Ada Piotrowska  ZDJĘCIA Unplash.com
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Styl ten znalazł również swoje miejsce 
w projektowaniu wnętrz. Cechą charakte-
rystyczną stylu vintage jest łączenie przeci-
wieństw. Wnętrze vintage można stworzyć 
na kilka sposobów: stylizując nowe rzeczy na 
wzór poprzednich epok; wprowadzając stare, 
stylowe meble w nowoczesne wnętrze; łącząc 
wnętrze stylizowane z historią z nowoczesny-
mi elementami. Na tej samej kanwie vintage 
funkcjonuje też w muzyce, filmie, fryzjer-
stwie, a nawet ogrodnictwie, bo w internecie 
równie ławo znaleźć filmiki o ‘ubraniach 
z szafy naszej babci’, jak o ‘roślinach na-
szych mam i babć w stylu vintage i boho’. 
Niezależnie od tego, czy oglądamy filmiki 
o tym, jak przerobić kupione w second han-
dzie koszulki i spódnice na minione lata, czy 
jak podlewać aloes i szeflerę, napędzamy nie-
samowicie popularną machinę, której tryby 
kręcą się wokół słowa na „v”.

Technologia i social media nie śpią – 
sprawdzone, zabytkowe ubrania, akcesoria, 
buty i dodatki można teraz znaleźć również 
zakładając konta w specjalnie stworzonych 
w tym celu aplikacjach i stronach interneto-
wych. Wystawianie na ‘garażową’ sprzedaż 

Trzeba by wziąć pod uwagę, że zamiłowa-
nie do stylu przeszłości nie jest przypadko-
we – kochamy to, z czym kojarzymy nasze 
dzieciństwo i proces dorastania, utożsa-
miamy się i inspirujemy tym okresem przez 
całe nasze późniejsze życie. Tak jak wyda-
rzenia, które w tym burzliwym okresie prze-
żyliśmy, emocje, które czuliśmy, zostały głę-
boko w nas i ukształtowały nasz charakter, 
tak kultura i sztuka, którą się otaczaliśmy, 
do dziś odciskają piętno na naszej wrażliwo-
ści – także te codziennej, kiedy stajemy rano 
przed szafą by wybrać w co się ubrać, czy gdy 
wychodząc z domu zastanawiamy się jaką 
muzykę wybrać, by przyjemnie się jej słucha-
ło w zaciszu słuchawek, w drodze do pracy. 
Vintage to nie tylko buty na szerokim słupku, 
to poniekąd stan umysłu – nie tylko specy-
ficznie pachnące ubrania z drugiej ręki, szafy 
przeżarte molami i lamusy, ale często wspo-
mnienie beztroski, z którą łączy się zakłada-
na w każde święta falbaniasta koszula babci 
(kto nie wierzy, ten nie widział najnowszych 
kolekcji Gucci’ego).

Czyż to nie przewrotne, że odmładzamy 
się tym powrotem do przeszłości? 

nienoszonych już ubrań nigdy nie było tak 
modne, a zarabianie drobnych pieniędzy – 
tak łatwe. Kto by pomyślał, że tyle radości 
może sprawić przerzedzenie szafy i kilka 
miłych komentarzy od zupełnie nieznanych 
osób, tytuł ‘przemiłej vintedzianki’, guma 
„Mamba” dołączona do paczki, by wywołać 
uśmiech na twarzy czy przypadkowo pozo-
stawiony w kieszeni spodni poprzednie-
go właściciela wiersz Agnieszki Osieckiej 
(historia prawdziwa!).  

Wszystkie definicje łączy jedno – vintage 
kojarzy się z czymś starym, ale też stylowym, 
szlachetnym, w najlepszym wydaniu i z naj-
lepszego rocznika. Z tym ostatnim wiąże się 
zresztą bezpośrednio pierwsze użycie tego sło-
wa; w terminologii winiarskiej określano nim 
jeden rocznik powstały w procesie produkcji 
wina. Strach pomyśleć, że niedługo mianem 
vintage, na równi z latami 20’, 60’ i 80’ będą 
określane wczesne lata 2000’, a rekonstrukcji 
zostaną poddane bolerka, biodrówki, plisy, 
baletki, krótkie kamizelki, bluzki z asyme-
trycznymi rękawami czy różowo-czarny styl 
emo… Przygotujmy się na feerię barw, remixy 
„Toxic” i powrót Mandaryny. 
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CHOĆ NIE MA ZŁÓŻ ROPY I GAZU, POMORZE JEST WAŻNYM DOSTAWCĄ SPRZĘTU I USŁUG DLA 
GLOBALNEGO SEKTORA OFFSHORE. MORZE BAŁTYCKIE OFERUJE REGIONOWI WYJĄTKOWO 
PRZYSZŁOŚCIOWY ZASÓB: WIATR. MORSKIE FARMY WIATROWE TO „NOWY OFFSHORE”, ROZWIJAJĄCY 
SIĘ W POMORSKIEM RÓWNOLEGLE DO TRADYCYJNEGO OFFSHORU NAFTOWEGO I GAZOWEGO.
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włączając w to stocznię CRIST, największą 
w Polsce stocznię produkcyjną - prywatne fir-
my łącznie odpowiedzialne za ponad 70% cał-
kowitego przychodu sektora. 

Ta największa część rynku jeszcze do nie-
dawna nie miała swojej reprezentacji. Polskie 
Forum Technologii Morskich wypełniło tę 
lukę, zrzeszając blisko 50 firm. Wśród człon-
ków jest 7 stoczni, 10 biur projektowych, człon-
kowie wspierający jak Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna i Polski Rejestr Statków, 
a także uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe 
oraz media branżowe. „Zrzeszamy również 

dostawców urządzeń i systemów w obszarze 
automatyki, sterowania i napędów elektrycz-
nych i hydraulicznych, a także wyposażenia 
wnętrz. Jesteśmy prawdopodobnie najszyb-
ciej rozwijającym się stowarzyszeniem bran-
żowym w Polsce”, mówi Czuczman. 

WIATR ZNAD BAŁTYKU
Mimo, że Europa nie produkuje już typowych 
statków towarowych, Polska znalazła sobie 
nowe miejsce w europejskim łańcuchu do-
staw, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia 
na wycieczkowce i jednostki specjalistyczne. 

Z R Z E S Z A M Y  RÓW N I E Ż  D O S TAWC ÓW 
U R Z Ą DZ E Ń  I   S YS T E MÓW  W   OB S Z A R Z E 
AU T OM AT Y K I ,  S T E ROWA N I A 
I   N A PĘ D ÓW  E L E KT RYC Z N YC H 
I   H Y DR AU L IC Z N YC H ,  A   TA K Ż E 
W Y P O SA Ż E N I A  W N Ę T R Z .

"NOWY" I "STARY" OFFSHORE
2018 rok okazał się jednym z rekordowych 
w branży: w gospodarce morskiej zatrudnia-
no blisko 37,5 tysięcy pracowników, odnoto-
wując też ogromny popyt na specjalistyczne 
statki i usługi inżynieryjne, napędzające 
rozwój sektora offshore. 

„Największą naszą siłą jest to, że przetrwa-
liśmy, mimo że sektor morski w ciągu ostat-
nich kilku lat odnotował wiele zawirowań”, 
mówi Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Pol-
skiego Forum Technologii Morskich. “Naj-
nowsze dane statystyczne pokazują, że 2018 
był najlepszym rokiem w historii sektora i po-
mimo niestabilnej sytuacji na rynku, wciąż 
jesteśmy na ścieżce wzrostowej.”

Czuczman dzieli polski sektor stocznio-
wy na trzy odrębne obszary: pierwszy tworzą 
firmy związane z administracją państwową, 
potem jest Remontowa Holding - największa 
grupa kapitałowa przemysłu stoczniowego 
w Polsce - a całą pozostałą część branży, 

© TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI, STOGDA

POMERANIA
WAŻNE OGNIWO W GLOBALNYM ŁAŃCUCHU 
WARTOŚCI SEKTORA OFFSHORE 

©
 M

A
R

EK
 B

Ą
K 

A
N

D
 T

EA
M

, M
O

ST
O

ST
A

L 
P

O
M

O
R

ZE
 S

.A
. 



7 2 – 7 3

„W Gdyni można zobaczyć ogromne sta-
lowe sekcje gotowe do wysyłki do Niemiec, 
Francji i Finlandii, gdzie produkuje się z nich 
mega wycieczkowce, których średnia cena to 
około miliard euro za statek. Takich rozmia-
rów pływających miast nie da się wyproduko-
wać w całości w jednej lokalizacji”, wyjaśnia 
Jerzy Czuczman. 

Komponenty specjalistycznych jednostek 
budowane są w kilku pomorskich stoczniach: 
GSG Towers, Mostostal, Vistal, CRIST, Nauta 
czy Remontowa, które są czołowymi euro-
pejskimi producentami dla klientów w kra-
jach skandynawskich, Niemczech, Francji, 
Belgii i poza Unią Europejską. „Perspektywy 
budowy nowych platform wiertniczych i roz-
budowy już istniejących instalacji są w fazie 
wyhamowania”, mówi Marek Bąk, Dyrektor 
ds. Rozwoju Biznesu w Mostostalu Pomorze. 
„Dlatego szans rozwoju należy upatrywać 
w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. 
Polska jest jednym z europejskich tygry-
sów, nie bójmy się tego określenia”, dodaje.

ZIELONY ŁAD
Mostostal Pomorze S.A. tradycyjnie był do-
stawcą instalacji do podwodnego wydobycia 
ropy i gazu z dna morskiego, jak również czę-
ści samych platform wiertniczych dla czoło-
wych kontraktorów EPC w przemyśle petro-
chemicznym i przetwórstwie ropy naftowej. 
Teraz dodał do swojego portfolio projekty 
offshore, głównie na rynek skandynawski. 
“Energia wiatrowa nie jest przelotną modą”, 
uważa Marek Bąk. Unia Europejska udowod-
niła, że   bardzo poważnie podchodzi do elimi-
nacji CO2 z atmosfery, a sektor energii odna-
wialnej już jest i będzie ogromnym biznesem.

Mostostal nie jest jedyną firmą, która to 
dostrzega. Inni także nie zwlekają i dostoso-
wują swoją ofertę do przyszłego rynku. Tak 
jak CRIST, którego działalność początkowo 
skupiała się na budowie i naprawie statków, 
konstrukcji stalowych, jednostek rybackich 
czy kadłubów dla barek typu ro-ro. Zakup 
terenów po byłej Stoczni Gdynia w 2009 
roku otworzył nowy rozdział w  historii 

mówi Tomasz Wrzask, PR & Marketing 
Manager w CRIST. “Już dzisiaj polskie fir-
my mogą zapewnić komponenty o wartości 
40-50% całości inwestycji. Za kilka lat nawet 
80-90% komponentów może być produko-
wane w Polsce, a większość z nich w dwóch 
województwach: pomorskim i zachodniopo-
morskim”, mówi Wrzask.

UTALENTOWANI
PROJEKTANCI
Spójrzmy na specjalistyczne statki, które 
służą do instalacji i obsługi morskich farm 
wiatrowych, takie jak INNOVATION czy 
VOLE AU VENT (wcześniej Vidar). Oba zbu-
dowane dla klientów zagranicznych przez 
CRIST w Gdyni, zaprojektowane przez biu-
ro projektowe StoGda Ship Design & En-
gineering z Gdańska, są doskonałym przy-
kładem współpracy między pomorskimi 
firmami. Duża część lokalnej produkcji tego 
typu jest właśnie owocem współdziałania 
projektantów i producentów.

„Jesteśmy projektowym zagłębiem całej 
Europy i nie tylko”, mówi Jerzy Czuczman. 
Ponad 1500 inżynierów pracuje w Polsce 
w biurach projektowych przy projektach 

 
© SEACON ENGINEERING

UDANA SYMBIOZA
Biuro badawczo-projektowe CTO S.A. ma 
ponad 45 lat doświadczenia na rynku tech-
nologii morskich, a teraz koncentruje się 
także na usługach dedykowanych sektoro-
wi offshore, takich jak hydrodynamiczne 
analizy numeryczne czy eksperymentalne 
badania modelowe platform, turbin wiatro-
wych, statków i jednostek instalacyjnych 
dla farm wiatrowych.

Baltec Marine z kolei zaczynało działal-
ność jako producent wyposażenia wnętrz 
wielkich statków wycieczkowych, wypły-
nęło jednak szybko na nowe wody, stosując 
coraz bardziej ekologiczne technologie, 
np. w systemach instalacji wody balasto-
wej czy oczyszczania spalin. W tej chwili 
jest już jedną z wiodących firm na rynku, 
z portfolio obejmującym blisko 250 takich 
projektów na około 120 jednostkach. W ob-
liczu rosnącego zapotrzebowania na usługi 
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prowadzonych w całej Europie. Polscy pro-
jektanci mają bliskie związki ze stoczniami 
i dlatego są uważani za bardzo dobrych fa-
chowców, którzy znają realia produkcyjne.

„Lokalne biura projektowe, zakłady 
produkcyjne i stocznie współpracują przy 
różnych projektach dla sektora offshore”, 
potwierdza Tomasz Świątkowski, Pre-
zes Zarządu StoGda. „Podmioty te mają 
ugruntowaną i silną pozycję na rynku eu-
ropejskim. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby 
przedsiębiorstwa z takim potencjałem, jak 
StoGda i inne firmy z regionu, nie brały 
udziału w rozwoju polskich morskich farm 
wiatrowych.”

Portfolio StoGdy, które działa na rynku 
już blisko 25 lat, obejmuje w tej chwili wiele 
nietypowych projektów offshorowych, takich 
jak elektrownie falowe i pływowe, farmy ryb-
ne, platformy wiertnicze, statki typu jack-up 
czy ośmionożna barka, której zadaniem była 
budowa autostrady samochodowej na morzu 
wzdłuż wybrzeża wyspy La Reunion. Równo-
legle firma prowadzi modernizację, przystoso-
wuje istniejące jednostki do pracy na powsta-
jących farmach wiatrowych i przygotowuje 
nowe projekty koncepcyjne z myślą o budowie 
morskich farm wiatrowych w Polsce. 

W  GDY N I  MOŻ N A  Z OBAC Z YĆ  O GROM N E 
S TA L OW E  S E KC J E  G O T OW E  D O 

W YS Y Ł K I  D O  N I E M I E C ,  F R A N C J I 
I   F I N L A N DI I ,  GDZ I E  PRODU K UJ E 

S I Ę  Z   N IC H  M E G A  W YC I E C Z KOWC E , 
KT ÓRYC H  Ś R E D N I A  C E N A  T O  OKO Ł O 

M I L I A R D  E U RO  Z A  S TAT E K .

offshore, intensywnie rozszerza portfolio 
usług - właśnie przygotowuje się do instala-
cji pierwszych skruberów do oczyszczania 
spalin i systemów usuwania tlenków azotu 
na platformach wiertniczych i statkach ob-
sługujących platformy. 

Janusz Kutkowski z SEACON Engineering, 
innego biura projektowego w Gdańsku, zgadza 
się, że wiatry sprzyjają morskiej energetyce 
wiatrowej na Pomorzu. Jego firma specjalizuje 
się w projektowaniu różnego rodzaju jednostek 
pływających, w tym dla sektora offshore, do 
obsługi farm wiatrowych i platform morskich, 
a także statków serwisowych i przeznaczonych 
do układania kabli na dnie morskim. 

“Dla zagranicznych podmiotów, Polska 
jest nowo otwierającym się rynkiem bran-
ży offshore wind, z doskonałą perspektywą 
rozwoju w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu 
lat”, przewiduje także Tomasz Wrzask. Warto 
obserwować ten sektor.

firmy. Zyskała obszar produkcyjny o łącz-
nej powierzchni ponad 28 hektarów, który 
został wyposażony w sprzęt umożliwiający 
przerób stali na poziomie 50 tys. ton rocznie. 
Stocznię wyróżniają też zasoby produkcyjne, 
między innymi suchy dok przeznaczony 
do montażu końcowego obiektów pływają-
cych, a także suwnica bramowa - jedna z naj-
większych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

“Z naszej perspektywy, rozwój sektora 
offshore w województwie pomorskim jest ści-
śle związany z programem rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w  najbliższych latach”, 

„ L OK A L N E  B I U R A  PROJ E KT OW E , 
Z A K Ł A DY  PRODU KC YJ N E  I   S T O C Z N I E 
WS P Ó Ł PR AC UJĄ  PR Z Y  RÓŻ N YC H 
PROJ E KTAC H  DL A  S E KT OR A  OF F S HOR E”, 

P O M E R A N I A  W A Ż N E  O G N I W O . . .T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możli-
wościach inwestycyjnych w sektorze offsho-
re w województwie pomorskim, skontaktuj 
się z nami w Invest in Pomerania. Jesteśmy 
regionalną agencją promocyjną non-profit, 
która pomaga inwestorom na każdym etapie 
projektów inwestycyjnych.   

ENGLISH

POMERANIA - A VITAL LINK IN THE 
OFFSHORE VALUE CHAIN

Pomerania, true to its heritage as an important 
member of the Hanseatic league, has a rich 
and diversified maritime economy that is fast 
emerging as a global competence hub for the 
offshore sector. Though it has no natural oil or 
gas fields, it is a valued supplier of equipment 
and services. Also, the offshore wind sector is 
fast developing in Pomerania alongside the tra-
ditional offshore industry.

THE OLD AND NEW 
OFFSHORE
The number of people employed in the sector in 
2018 was one of the highest in the 21st century 
with close to 37,500 employees, this along with 
a huge demand for special purpose ships and 
highly specialised engineering services is fuel-
ling the growth of the ‘new offshore’ sector. 

“Our biggest strength is that we survived, 
even though there were ups and downs in the 
maritime sector in the last couple of years”, 
says Jerzy Czuczman, the Chairman of the 
newly established Polish Maritime Technol-
ogy Forum. “The latest statistical data show 
that 2018 was the best year in the history of 
the sector. Despite the volatile situation in the 
market, we are still on the upward curve.”

He distinguishes three areas of the 
Polish maritime technology sector. “The 
first one consists of companies supervised 
by the Polish administration, the second 
one is Remontowa Holding - the largest 
shipbuilding capital group in Poland - and 
all the rest, including CRIST shipyard, 
the biggest new building yard, are private 

companies that together contribute over 
70% of the total income of the sector.” 

The private sector has had very limited or 
no representation until the Polish Maritime 
Technology Forum was established, bringing 
together 50 members. “Among our members 
are 7 shipbuilding yards, 10 design offices, 
supporting members, such as the Pomerani-
an Special Economic Zone, Polish Register of 
Shipping, as well as educational centres and 
maritime media”, Mr Czuczman says. “We 
also have a number of system and equipment 
providers specialised in the areas of automa-
tion, electric control, hydraulics control or 
drive and interior outfitting. It’s probably the 
fastest growing professional institution in Po-
land”, he proudly adds.  

WIND FROM THE BALTIC
While Europe is no longer producing typical 
cargo ships, Poland has found its new place 
in the European supply chain for special-
ised niche products. 2018 saw a substantial 
increase in the number of orders for various 
specialised offshore vessels, such as arctic, 
expedition or fishing vessels. We are now 
driving innovation in maritime technology.

“In Gdynia, you can see big steel sections 
ready to be shipped mainly to Germany, 
France and Finland, where mega cruisers are 
produced at an average price of 1 billion EUR 
per cruiser, with a total of over 60 billion EUR 
worth of orders for cruisers in Europe”, ex-
plains Jerzy Czuczman. “These floating cit-
ies cannot be produced in one location only.”

Components for such cruisers and oth-
er specialised vessels are built in the local 
shipyards - GSG Towers, Mostostal, Vistal, 
CRIST, Nauta or Remontowa. These are 
among the largest European producers of 
maritime and offshore equipment supplying 
to clients in the Nordics, Germany, France, 
Belgium and beyond the EU..

“There are new opportunities in the 
offshore wind sector. Poland is one of 
the European tigers, let’s not shy away from 
this term, and seize the opportunity”, says 
Marek Bąk, Business Development Direc-
tor at Mostostal Pomorze. “

GREEN DEAL
Mostostal Pomorze SA is a leading supplier 
for the major engineering and construction 
contractors in the global petrochemical and 
oil-processing industry. They have now added 
offshore projects to their portfolio.

The EU  has proven to be very serious 
about the Green Deal and eliminating CO2 
from the atmosphere by 2050. Thus the re-
newable energy sector continues to be a huge 
business opportunity.

The gonoing crisis in the extraction of 
crude oil and natural gas industry has result-
wed in a significant decline in the orders for 
vessels, but the development of hydro and 
wind energy technologies have created op-
portunities for shipyards like CRIST to en-
ter new markets. 

Initially, CRIST focused on the construc-
tion and repair of ships, steel structures, 
fishing vessels and hulls of ro-ro vessels. 
Purchasing land from the former Gdynia 
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Shipyard in 2009 opened a new chapter for 
the company. Well-equipped production 
area of over 28 hectares makes it possible 
to process up to 50,000 tons of steel per year. 
The yard has vast production resources, in-
cluding a dry dock,  as well as a gantry crane, 
one of the largest on the Baltic.

"From our perspective, the development 
of the offshore sector in Pomerania is close-
ly related to the offshore wind energy devel-
opment program," says Tomasz Wrzask, PR 
& Marketing Manager at CRIST S.A. “Polish 
companies already produce 40-50% of the 
components and can produce 80-90% in a 
few years most of them in either Pomerania or 
West Pomerania."

DESIGN TALENTS
Heavy Lift Jack-Up vessels, like INNOVATION 
or VOLE AU VENT (ex. Vidar) - state-of-the-art 
and technically sophisticated ships dedicated 
for building and servicing offshore wind 

farms, were designed by StoGda Ship Design 
& Engineering, Gdansk and built by CRIST 
in Gdynia. Much of the local production for 
the offshore sector is the fruit of such col-
laborative efforts between local producers 
and designers.

“We are a design valley for various mar-
itime projects for the whole Europe and be-
yond. There are over 1500 engineers working 
for design offices in Poland on international 
projects”, says Jerzy Czuczman. The design-
ers’ and their close ties to the local shipyards, 
makes them well versed in production reali-
ties and valuable partners for the industry.

“The local design offices, production 
plants and shipyards are collaborating on a va-
riety of projects for the offshore sector”, says 
Tomasz Świątkowski, Chairman of the Board 
at StoGda. “I cannot imagine companies with 
such potential like StoGda and others in the 
region, not taking part in the development of 
the Polish offshore wind farms.”

With over 25 years of experience, StoGda’s 
portfolio now includes a wide array of offshore 
projects, ranging from wave power plants, tid-
al power plants, fish farms, drilling platforms, 
jack-up vessels up to the eight-legged barge 
whose job was to build a sea motorway along 
the coast of La Reunion island. The company 
is also modernizing and adapting the existing 
jack-up vessels for work on the emerging wind 
farms, while preparing new design concepts 
for offshore wind farms in Poland.

SYMBIOTIC COLLABORATION
An R&D centre  with over 45 years of ex-
perience in maritime technologies, CTO 
now concentrates on services dedicated 
to the offshore sector. CTO offers numer-
ical  analysis, experomental model tests 
and a wide spectrum of other services 
for offshore facilities, such as platforms, 
wind turbines, offshore vessels and wind 
farm installation units.

Baltec Marine started off as an interior 
outfitting company for mega cruise ships, 
gradually entering greener technologies, 
such as installation of ballast water or exhaust 
purification systems, quickly becoming one 
of the leading companies on the market with 
a portfolio of nearly 250 such projects on ap-
proximately 120 units. As they faced a grow-
ing demand for offshore services, they diver-
sified their offer and are now preparing for 
their first installations of exhaust scrubbers 
on drilling platforms and systems for catalyt-
ic reduction of nitrogen oxides on servicing 
ships, says Baltec Marine’s Sales Manager, Pi-
otr Zabrocki.

Janusz Kutkowski from SEACON Engi-
neering, another design office located in 
Gdańsk, agrees: “We see favourable winds 
for the offshore wind power in Pomerania, 
this is mainly thanks to the availability 
of  highly qualified specialists”, he says. 
The company specializes in detailed 
engineering design of various types of 
vessels and is now getting ready to extend 
their offer to include vessels dedicated for 
the offshore sector, such as ships servic-
ing wind farms and oil platforms.

“Poland is an exciting market for the off-
shore wind industry”, Tomasz Wrzask is con-
fident, “Foreign investors can expect dynam-
ic development over the next 5-7 years," he 
predicts.

It’s definitely worth keeping an eye on 
Pomerania as the region continues to push 
boundaries like never before.

If you want to know more about invest-
ment opportunities in Pomerania’s offshore 
sector, contact us at Invest in Pomerania. We 
are a regional promotional agency that helps 
investors at every stage of their projects. 
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ocierają do nas zewsząd, często nieproszone. 
Podobno ich ilość duplikuje się co kilka lat… 
Bombardowani niezliczoną ilością informacji, 

mamy coraz mniej możliwości aby się schować, odciąć 
od świata, nie przejmować się, ewakuować, wyciszyć. 
Jednocześnie w ostatnim czasie cienka granica pomię-
dzy rzetelnymi wiadomościami a „fake newsami” zacie-
ra się coraz bardziej. Wielu ludziom wydaje się, że wszyst-
kie informacje serwowane przez portale internetowe to 
najprawdziwsza prawda. Tymczasem to często bezmyśl-
nie powtarzana, przeinaczana, nieweryfikowana przez 
nikogo bzdura.

Głównym zadaniem stacji informacyjnych jest przeka-
zywanie nam newsów ze świata. Zgadza się! Czasem mam 
jednak wrażenie, że kilka wybranych wiadomości powta-
rzanych jest do znudzenia, przez cały dzień. Wymiętolone 
na wszystkie strony, ocenione na szybko przez niezliczo-
nych publicystów, komentatorów, samozwańczych eks-
pertów, a  nawet celebrytów, zajmują naszą uwagę. 
Gros wydarzeń, które przecież każdego dnia ma miejsce 
na świecie, nie trafia natomiast na ekrany w ogóle. Z róż-
nych powodów nie przebijają się do głównego nurtu, 
niegodne by się nimi zająć, bo na przykład zadziały się 
gdzieś w Afryce, Ameryce Południowej albo w „nieatrak-
cyjnej” części Azji. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

D

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu cykl życia newsa 
wynosił co najmniej kilka dni. Coś się wydarzyło, 
mówiono o tym w wieczornym programie informa-
cyjnym, w serwisie radiowym. Dziennikarz praso-
wy rzetelnie opracowy wał artykuł, który pojawiał 
się kolejnego dnia w gazecie. Dzień później ktoś o od-
powiednich kompetencjach się do tego ustosunko-
wał, a publicysta napisał o minionym fakcie w pod-
sumowaniu tygodnia. Dziś informacja jest niczym 
pojawienie się spadającej gwiazdy na niebie. Jeżeli 
w porę jej nie zauważymy znika, a jej miejsce zajmu-
je kolejna, sztucznie rozdmuchana, przemielona na 
szybko, przeżuta, wypluta. Każdego dnia w portalach 
internetowych pojawiają się setki wiadomości, ty-
siące komentarzy. Gdy spadną ze strony głównej nikt 
ich już nie zauważy. Trafią do archiwum nikomu nie-
potrzebnej wiedzy. Tylko od czasu do czasu algorytm 
Google sprawi, że ktoś trafi na konkretną wiadomość 
z bliższej lub dalszej przeszłości, poświęcając jej kilka 
minut swojego cennego czasu.    

ENGLISH

NEWS

It comes from everywhere, often unwelcome. Its amount 
is said to double every couple of years… We are bombard-
ed with countless information, unable to hide, cut off from 
the world, not to worry, step back, calm things down. At 
the same time, the fine line between reliable information 
and ‘fake news’ is becoming more and more blurred. Many 
people think that all information published by news sites is 
true, while in reality, it is often mindlessly repeated, con-
torted, unverified rubbish.

The main role of news stations is to report news from 
the world. That is true! But I sometimes have the impres-
sion that certain news is repeated over and over, all day 
long. Rumpled, casually read by countless reporters, 
commentators, self-proclaimed experts, or even celebri-
ties fishing for attention. Meanwhile, most of the events 
happening in the world every day are not reported at 
all. For different reasons, they do not get into the main-
stream; they are unworthy of our attention as they took 
place somewhere in Africa, South America or the ‘unat-
tractive’ part of Asia. 

Several dozen years ago, the life cycle of a piece of news 
was at least a few days. Something happened; it was report-
ed in the evening news, on the radio. A press journalist 
worked on an article with diligence, and the article was 
published on the following day in a newspaper. Next, a per-
son competent in the field provided their opinion on the 
subject, and the journalist referred to the event in a weekly 
review. Today, a piece of information is like a falling star. 
Unless we spot it, it disappears and is replaced by another, 
blown up, rumpled, chewed over and spat out. Every day, 
hundreds of news and thousands of comments appear 
on news sites. When they slip down the rankings, nobody 
will remember them. They will go to an archive of useless 
knowledge. Only from time to time, thanks to Google algo-
rithm, someone will find an old piece of news from closer 
or distant past and dedicate a few minutes of their precious 
time to read it.    

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

7 6 – 7 7

NEWS   
7 7 – 7 7



Nonogram - celem gry jest wypełnienie siatki 
czarnymi kwadratami tak, aby liczby wypełnionych
kolejnych pól pasowały do liczb 
na górze i na lewo.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM / PKM
BY TRAIN / PKM 
• Gdańsk Wrzeszcz > Port Lotniczy (co 30 minut) / from Gdańsk Wrzeszcz (every 30 minutes)
• Gdynia Główna > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Gdynia Główna (every 60 minutes)
• Kartuzy, Żukowo > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kartuzy, Żukowo (every 60 minutes)
• Kościerzyna, Somonino > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kościerzyna, Somonino (every 60 minutes)

Szczegółowy rozkład jazdy dla całej sieci PKM można znaleźć pod adresem  www.pkm-sa.pl
(detailed timetable www.pkm-sa.pl)

Z K M G D Y N I A

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
 Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport, 
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



Tekst: Jakub Wejkszner Zdjęcia: Piotr Sobik

ROZMOWA Z TOMASZEM KLOSKOWSKIM, PREZESEM PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK

TO NIE TYLKO 
KAWA I GAZETAPREZES

JESTEŚMY BARDZO 
ZADOWOLENI, 
ZWŁASZCZA, 
ŻE WŁAŚNIE 
PRZEKROCZYLIŚMY 5 
MILIONÓW PASAŻERÓW. 

Dzień dobry, Panie Tomaszu.
Dzień dobry.

Pierwsze pytanie, które nasuwa mi się od razu to 
czym tak naprawdę zajmuje się prezes?
Zawsze powtarzam, że kawa i gazety to jest podstawo-
wa sprawa. Oczywiście, teraz utrudnili mi pracę, bo już 
wszystko mamy elektroniczne, ale to oczywiście żartem. 
Tak naprawdę tysiące spraw. Codziennie, co minutę ktoś 
wchodzi i czegoś chce od tego prezesa, bo to jest głowa, 
która gdzieś na końcu podejmuje decyzje. Nudny dzień 
prezesa polega więc na tysiącu różnych spraw związanych 
z firmą, od małych do dużych. 

Miał pan okazję przejrzeć nasze magazyny? 
Przeglądam, nie tak często jak pasażerowie, ale obserwuję 
uważnie Waszą pracę. Pracuję na lotnisku 25 lat, więc mia-
łem okazję zobaczyć, jakie były pierwsze magazyny na 
lotnisku, jak one wtedy wyglądały, jaką zawartość miały 
bądź jakiej nie miały. W porównaniu z tym co było, to co 
robicie teraz to jest Lexus, naprawdę. 

Staramy się jak możemy. Spotkaliśmy się 
też tutaj nie bez powodu, bo za nami 2019 
rok, bardzo owocny dla lotniska w Gdańsku 
i przyszedł czas na podsumowania. I kogo lepiej 
nie spytać jak właśnie prezesa. Jak to wszystko 
wyszło w praniu?
Jesteśmy bardzo zadowoleni, zwłaszcza, że właśnie prze-
kroczyliśmy 5 milionów pasażerów. Każdy milion pasaże-
rów to próg, a już powyżej 4 milionów to poziom Lexusa, 
tam gdzie weszliście z wydawnictwem już jakiś czas temu, 
to my was gonimy. Wzrosły nam zarówno przewozy pasa-
żerskie, mamy coraz więcej samolotów, coraz lepsze wyni-
ki finansowe, w granicach 50 mln zysku, także lepiej być 
nie może. 

Lotnisko się rozwija i to jest też w dużej mierze 
dzięki temu, co się dzieje w Gdańsku. Jak 
wpływacie na to, żeby ludzie chcieli do nas 
przyjeżdżać częściej?
To nawet nie tylko w Gdańsku, ale powiedziałbym że w ca-
łym regionie, nie tylko w pomorskim, ale nawet w war-
mińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, bo 30-kilka 
procent pochodzi z województw ościennych, nie z pomor-
skiego. Można powiedzieć, że im większy rozwój gospo-
darczy w najbliższym otoczeniu lotniska, czyli gdzieś 100-
200 km, tym bardziej samo lotnisko się wzmacnia. Jest to 
sprzężenie zwrotne, gdyż silna pozycja lotniska wpływa 
także pozytywnie na regiony. Zawsze podkreślam, choćby 
było świetne lotnisko, a region nie będzie się rozwijał go-
spodarczo – nic nie zrobimy. 

Ma pan wrażenie, że Polacy latają częściej niż 
kilka lat temu?
Polacy dopiero się uczą latać. Powiedziałbym, że jesteśmy 
na początku drogi. Bardzo często to testuję podczas pro-
wadzenia zajęć z transportu lotniczego na Uniwersytecie 
Gdańskim. Pierwsze pytanie, które zdaję studentom to: 
„Czy ktoś z Was leciał kiedyś samolotem?” Odpowiedź 
zawsze mnie zadziwia, gdyż niezmiennie nieco mniej 
niż 40% studentów w grupie nigdy nie podróżowało 

liniami lotniczymi. Pracując na lotnisku często wydaje 
nam się to  nieprawdopodobne, ale tak naprawdę  jesteśmy 
jeszcze na początku drogi. Jest wiele osób, które nie latało 
jeszcze samolotami, toteż dużo przed nami. 

Gdzie ludzie lubią latać z Gdańska? 
To zależy czy jest to pasażer czarterowy, czyli ten, 
który myśli raczej o  ciekawym pomyśle na spędzenie 
wolnego czasu czy też jest to pasażer tradycyjny. Moż-
na powiedzieć ogólnie, że na wakacje uwielbiamy latać 
do Grecji, Turcji, są to dwa podstawowe kierunki, acz-
kolwiek, gdy w Turcji źle się dzieje, przenosimy się do 
Hiszpanii. Są to trzy kierunki kultowe wśród naszych 
pasażerów. W ruchu normalnym natomiast, dominuje 



emigracja zarobkowa, czyli Londyn. Z każdego mia-
sta w Polsce, a może nawet w świecie, gdy tylko uru-
chomi się połączenie do Londynu, będzie ono bardzo 
rentowne.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. 

Wywiad został przeprowadzony 11.02.2020 r., przed pan-
demią koronawirusa.  

ENGLISH

CEO IS MORE THAN COFFEE
AND NEWSPAPERS
AN INTERVIEW WITH TOMASZ KLOSKOWSKI, 
CEO AT GDAŃSK AIRPORT

Hello, Tomasz.
Hello

The first question that comes to my mind is what 
a CEO really does?
I always say that coffee and newspapers are the basics. Of 
course, my job is more difficult now since everything is be-
coming digital. Joking aside, I have thousands of things to 
do. Every day, every minute, someone comes in and wants 
something from the CEO, because he’s the head that 
makes the final decision. During a regular, boring day, 
the CEO does a thousand different things related to the 
operation of the company, dealing with all kinds of issues. 

Have you ever had a chance to read our 
magazines? 
I do read them, not as often as passengers, but I carefully 
observe your work. I’ve been working at the airport for 
25 years, during which I’ve had a chance to see the first 
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airport magazines, what content they offered or didn’t 
offer. Compared to them, you’re doing a wonderful 
job, really.

We do our best. We’re meeting here for a reason; 
with the end of the year 2019, which was very 
successful for the airport in Gdańsk, the time has 
come to sum it up. And who better to ask than the 
CEO himself. What was the year like in practice?
We’re very glad, especially because we exceeded the 
threshold of 5 million passengers served. Every million 
passengers is a threshold, and over 4 million is the level of 
Lexus, which your magazine reached some time ago, and 
we’re right behind you. We observed an increase in pas-
senger transport, we have more and more planes, achieve 
better financial results, around 50 million of profit, so it’s 
as good as it gets.

The airport is thriving, also thanks to the 
development of Gdańsk. What do you do to 
encourage people to visit us more often?
I’d say it’s not only Gdańsk, but the whole region, not only 
Pomorskie Province but also Warmińsko-Mazurskie and Ku-
jawsko-Pomorskie Provinces, because 30-some per cent of 
passengers come from neighbouring provinces, not Pomor-
skie. One can say that the greater the economic growth in 
the region, so within about 100-200 kilometres from the air-
port, the more the airport strengthens its position. It works 
both ways since a strong position of the airport has a positive 
effect on the region. I always stress that even if the airport is 
great, but the region doesn’t develop, our hands are tight. 

In your opinion, do Poles fly more often than a few 
years ago?
Poles are just learning to fly. I’d say we’ve just begun. 
I often test this theory during my lectures on air trans-
port at the University of Gdańsk. The first question 
I ask my students is, ‘Have you ever travelled by plane?’ 
I’m always surprised by the answer, because, in most 
groups, slightly less than 40% of students have never 
travelled by plane. If you work at an airport, it often 
seems unbelievable, but the truth is, we’ve just begun. 
Plenty of people have never travelled by plane, so we’ve 
got a long way to go. 

Where do people like to fly from Gdańsk? 
It depends on whether it’s a  charter passenger, so 
a person who is rather looking for holiday ideas, or 
a traditional passenger. In general, the most popular 
holiday destinations include Greece and Turkey, but 
when things go wrong in Turkey, we opt for Spain. 
These are the three most popular holiday destina-
tions among passengers. Regular flights, on the other 
hand, focus on economic emigration, that is London. 
Flights to London launched in any city in Poland 
or maybe even in the world will always bring in good 
profit.

Thank you very much for the meeting.
Thank you.  

Interview took place on February 11th, before the corona-
virus pandemic. 






